Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií –
Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje
prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky: „Infotabule na stĺpoch verejného
osvetlenia“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie
Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Vičanová
Komunikácia a výmena informácií v prípravných trhových konzultáciách sa realizuje výhradne
prostredníctvom informačného systému Josephine na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12376/summary

2. Opis predmetu zákazky
Zámerom Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „HMBA“) je realizácia koncesie na
zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti s umiestnením infotabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia, vrátane služieb regulácie, evidencie a sprístupnenia informácií o týchto
infotabuliach. HMBA je vlastníkom viac ako 33 000 ks stĺpov verejného osvetlenia na území
celého mesta. Na predmetných stĺpoch sú umiestené infotabule v odhadovanom počte viac ako
1500 ks, pričom tieto v mnohých prípadoch neobsahujú označenie poskytovateľa služby, čím
je výrazne sťažený proces regulácie umiestňovania týchto tabúľ na území mesta.
Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby v rámci prvého kola PTK vyplnili formulár na
získanie predbežných informácií:
https://forms.office.com/r/YdCFWhwwPY
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3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
79341000-6 Reklamné služby
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
30195000-2 Tabule

4. Požiadavky na záujemcov
1.

2.
3.

Záujemcami o účasť na prípravných trhových konzultáciách môžu byť hospodárske
subjekty, ktoré sú oprávnené k poskytovaniu reklamných služieb, ktoré budú
predmetom zákazky; túto skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z dostupných
registrov.
Celá písomná komunikácia v priebehu PTK bude prebiehať výhradne elektronicky,
prostredníctvom informačného systému Josephine.
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša záujemca bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.

5. Účasť na prípravných trhových konzultáciách
1.

2.

Záujemcovia o účasť na PTK svoju účasť nahlásia do 09.06.2021, do 17:00 hod.
elektronicky, prostredníctvom informačného systému Josephine na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12376/summary
Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o účasť musí byť:
a) vyplnený Formulár k PTK (Príloha č. 1 tejto výzvy),
b) vypracované odpovede na otázky verejného obstarávateľa vo vzťahu k predmetu
zákazky (link na dotazník je uvedený v bode 2. tohto oznámenia).

6. Priebeh prípravných trhových konzultácií
1.

2.

3.

4.

5.

Po uplynutí lehoty, v ktorej je možné prihlásiť sa do PTK, verejný obstarávateľ zostaví
zoznam účastníkov PTK a vyhodnotí záujemcami zaslané odpovede na otázky
k predmetu zákazky.
V závislosti od komplexnosti odpovedí záujemcov na otázky k predmetu zákazky si
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo v prípade potreby pozvať vybraných záujemcov
na osobné rokovania za účelom upresnenia ním poskytnutých informácií
v zodpovedaných otázkach k predmetu zákazky. Ak by bol celkový počet záujemcov
vyšší ako päť, verejný obstarávateľ si v záujme procesnej ekonómie vyhradzuje právo
obmedziť počet záujemcov, s ktorými uskutoční ústne kolo PTK. V takom prípade si
vyhradzuje právo prizvať na ústne kolo PTK tých päť záujemcov, ktorí preukážu
najväčší objem poskytnutých reklamných služieb (objem vyjadrený v počte osadených
reklamných tabúl), ktoré sú predmetom zákazky v posledných troch rokoch odo dňa
zverejnenia oznámenia o PTK (t.j. od roku 2018). Ostatní záujemcovia budú mať
možnosť vyjadriť sa písomne v rámci prvého kola PTK.
V ostatných prípadoch, najmä pokiaľ sa jedná o zodpovedanie jednoduchých
doplňujúcich otázok, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tieto konzultovať so
záujemcami elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE.
V prípade potreby osobného rokovania verejný obstarávateľ záujemcom oznámi dátum,
miesto, formu a čas uskutočnenia PTK prostredníctvom IS JOSEPHINE. Ústne kolo
PTK bude realizované online, prostredníctvom videohovoru.
S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou záujemcu nenarušila
hosp. súťaž, bude priebeh PTK, ktorý sa uskutoční formou osobného rokovania,
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6.

7.

8.
9.

zvukovo zaznamenávaný. Súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí záujemca
zaslaním vyplneného Formuláru k PTK (Príloha č. 1). Zvukový záznam bude slúžiť
výlučne pre potreby verejného obstarávateľa a nebude zverejnený.
Po ukončení PTK verejný obstarávateľ zverejní zápisnicu o priebehu PTK, ktorá bude
zverejnená na profile verejného obstarávateľa. Prostredníctvom tejto zápisnice verejný
obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov PTK, a ktoré viedli
k zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu
a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný
obstarávateľ informovať dostatočne vopred.
Komunikačným jazykom v priebehu konzultácií bude slovenský alebo český jazyk.
Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných
informácií, ktorú môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Záujemca o PTK označí
informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.

V Bratislave dňa 17.05.2021

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Formulár k PTK
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