Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií –
Programové riešenie – software a geodatabáza pasportu
zelene1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje
prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky „Programové riešenie – software
a geodatabáza pasportu zelene“ 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 1
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom plánovanej zákazky má byť aplikačné programové vybavenie určené pre
spracovanie pasportu zelene, pre kontrolu, sledovanie zmien a plánovanie údržby zelene.
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v súlade s autorskými právami licenciu na používanie
programového vybavenia v súlade so zmluvou a licenčnými podmienkami za účelom plnenia
úloh objednávateľa v oblasti verejnej správy
Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je informovanie trhu o opise
predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek
na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby
následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný
obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (podmienky
účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.)
Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným
obstarávateľom na osobnom rokovaní.

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48610000-7- Databázové systémy
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Interné číslo oznámenia: MAGS OVO 61115/2021 - 434153

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1
72319000-4 - Poskytovanie údajov

4. Požiadavky na záujemcov
Záujemcami o účasť na prípravných trhových konzultácií môžu byť hospodárske
subjekty, ktorí sú oprávnení na poskytovanie požadovaných služieb, ktoré budú
predmetom zákazky; túto skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z dostupných
registrov.
2. S ohľadom na komplexnosť problematiky môžu byť záujemcovia v prípade potreby
pozvaní na účasť na prípravných trhových konzultáciách viackrát z dôvodu postupného
upresňovania technických požiadaviek na základe konzultácií s ostatnými záujemcami.
V prípade jednoduchých doplňujúcich otázok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
tieto konzultovať so záujemcami prostredníctvom mailovej komunikácie.
3. Všetky informácie a dokumenty potrebné na oboznámenie sa s opisom predmetu
zákazky sú záujemcom k dispozícii v Prílohe č. 2.
4. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude prebiehať výhradne
elektronicky, prostredníctvom IS JOSEPHINE:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14408/summary .
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša záujemca bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
1.

5. Účasť na prípravných trhových konzultáciách
1.
2.

Záujemcovia o účasť na PTK svoju účasť nahlásia do 24.09.2021, do 10:00 hod.
na link: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14408/summary
Nevyhnutnou súčasťou tejto žiadosti musí byť vyplnený Formulár k PTK (Príloha č. 1
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 zároveň záujemcom prostredníctvom IS Josephine oznámi
dátum, miesto, formu a čas uskutočnenia PTK (orientačne 27.09. - 08.10.2021 online
prostredníctvom videohovoru).
Po ukončení PTK verejný obstarávateľ vypracuje Zápis z PTK, ktorý bude zverejnený
na profile verejného obstarávateľa. Prostredníctvom tohto zápisu 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 08.09.2021
v z. Mgr. Eva Sabová
Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania
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Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Formulár k PTK
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Otázky k PTK

3

