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Záznam z prípravných trhových konzultácií 
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) 
Organizačný útvar: Odbor verejného obstarávania,  
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  
IČO: 50349287  
DIČ: 2120287004  
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Hudec, Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD., Mgr. Šimon Mičúnek  
Tel.: +421 2 2092 8102; +421 2 2092 8214; 
E-mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk; zuzana.tarasovicova@vicepremier.gov.sk; 
simon.micunek@vicepremier.gov.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mirri.gov.sk 

 

2. Identifikácia účastníka prípravných trhových konzultácií: 
Pre účely záznamu z prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“), ktorý je publikovaný na 
webovom sídle verejného obstarávateľa, je identifikácia účastníka anonymizovaná. Verejný 
obstarávateľ eviduje zoznam účastníkov PTK ako súčasť kompletnej dokumentácie k postupu 
zadávania zákazky. 

 
3. Názov zákazky:  

„Odborné poradenské služby pre potreby projektu „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho 
dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“ 

 
4. Spôsob vykonania a priebeh prípravných trhových konzultácií:  
Prípravné trhové konzultácie boli iniciované prostredníctvom zverejnenia predbežného oznámenia 
dňa 12.01.2021 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2021/S 007-011573 a dňa 13.01.2021 vo Vestníku 
č. 7/2021 pod číslom 1277-POS za účelom oslovenia potenciálneho poskytovateľa odborných 
konzultačných služieb v oblasti elektronických služieb vo veci konzultácie možného doplnenia opisu 
predmetu zákazky, zistenia informácie o akceptovateľnej dodacej lehote, konzultácie k určeniu kritérií 
na vyhodnotenie ponúk a podmienkam účasti a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Dňa 
12.01.2021 boli v profile verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke zverejnené všetky potrebné 
podklady, a to Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, Príloha č. 1 Formulár na 
prihlásenie sa do PTK, Príloha č. 2 Okruh otázok PTK, Príloha č. 3 Položkovitý rozpočet a ocenenie 
predmetu zákazky a Príloha č. 4 Návrh opisu predmetu zákazky. Dokumentácia k PTK bola zároveň 
zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa v časti PTK, link 
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/pripravne-trhove-konzultacie/. Lehota určená na prihlásenie 
do PTK uplynula dňa 20.01.2021 o 10:00 hod. V stanovenej lehote sa do PTK prihlásili 2 hospodárske 
subjekty, z toho jeden následne dňa 04.02.2021 zrušil svoju účasť v PTK. Nakoľko cieľom verejného 
obstarávateľa je zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž, dňa 22.01.2021 o 14.39 hod. oslovil verejný 
obstarávateľ s Oznámením o začatí PTK a všetkými vyššie uvedenými prílohami ďalších 6 
hospodárskych subjektov s lehotou prihlásenia sa do PTK do 28.01.2021. Následne verejný 
obstarávateľ lehotu na prihlásenie predĺžil o ďalšie 2 dni, t.j. do 01.02.2021 o 14.00 hod.  
PTK prebehli vzhľadom na šírenie COVID-19 dištančnou formou v termín od 05.02. do 08.02.2021 
prostredníctvom aplikácií Cisco Webex a MS Teams s 5 hospodárskymi subjektmi, ktoré sa prihlásili. 
PTK prebehli s účastníkom trhu 5 (ďalej len „UT5“) dňa 08.02.2021 o 14.00 hod. online 
prostredníctvom aplikácie Cisco Webex. Cieľom PTK bolo zodpovedať a konzultovať okruh otázok, 
ktoré mal účastník PTK k dispozícii pred ich začatím. 
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5. Okruh otázok a odpoveď účastníka PTK: 
 

1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 4 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktoré 
poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného 
definovania predmetu zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktoré bude umožňovať 
predloženie kvalifikovanej ponuky? Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu 
predmetu zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je 
možné predložiť kvalifikovanú ponuku. 
 
UT5 navrhol a odporučil verejnému obstarávateľovi doplniť opis predmetu zákazky doplniť 
o informáciu za projekty, ktoré sú riešené Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb (ďalej len „UPREKAPS“ alebo „RÚ“). Za vhodné by považoval doplniť odkazy na projekty, ktoré 
sa vzájomne prelínajú a zároveň aj detailný opis národného projektu, ktorý je na strane UPREKAPS 
financovaný z OPII. UT5 tiež uviedol, že aktivity sú vzájomne prepojené s výstupom do inej aktivity, čo 
nie je zrejmé a jasné. Ďalej by bolo vhodné doplniť harmonogram prác. V prípade výstupov 
s označením V.1.17 až V.1.19 navrhuje UT5 zvážiť terminológiu (implementované na návrh procesov), 
nakoľko úspešný uchádzač nemá vplyv na implementáciu procesov v organizácií. 

UT5 odporučil verejnému obstarávateľovi jasne zadefinovať projektové riadenie, nakoľko je viacero 
strán, ktoré budú preberať výstupy. Za potrebné považuje podrobne popísať projektový manažment 
na strane MIRRI a pre záujemcov je potrebné vedieť aké všetky podmienky musia splniť. 

V súvislosti so školením UT5 uviedol, že je potrebné jasne a zrozumiteľne zadefinovať koľko školení 
požaduje verejný obstarávateľ z jednotlivých typov, ktoré boli uvedené a rovnako aj min. počet dní 
školení s min. počtom účastníkov. 

Vzhľadom na výstupy, ktoré sú definované v rámci jednotlivých častí, je potrebné uviesť ich 
obsahovanú stránku, aby boli naplnené očakávania verejného obstarávateľa.  

2. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by 
musel/preferoval využitie subdodávateľov? 

V súvislosti s realizáciou predmetu zákazky UT5 uviedol, že predmet zákazky by vedel realizovať 
pravdepodobne vytvorením skupiny dodávateľov. 

3. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt 
vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? 

UT5 uviedol, že požiadavky na informácie uviedol v rámci odpovede na otázku č. 1 PTK. 

4. Považuje hospodársky subjekt rozdelenie predmetu zákazky na časti, tak ako je uvedené 
v prílohe č. 4 ako vhodné / primerané vzhľadom k rozsahu predmetu zákazky? Ak nie, aký počet 
časti predmetu zákazky považuje hospodársky subjekt vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za 
vhodný / primeraný? 

UT5 navrhol a odporučil nedeliť predmet zákazky na časti, tak ako ich verejný obstarávateľ uviedol 
v návrhu opisu predmetu zákazky, a to z dôvodu, že aktivity A1 a A3 a ich výstupy sú vzájomne 
previazané, príbuzné a rozdelenie na časti by mohlo ohroziť celkové riešenie projektu.  

5. Považuje hospodársky subjekt lehotu dodania predmetu zákazky max. 22 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy za primeranú? Ak nie, akú lehotu dodania považuje hospodársky 
subjekt vzhľadom na rozsah predmetu zákazky za primeranú? 

 



 

3 

Lehotu dodania UT5 považuje za primeranú a dostatočnú tak, aby následne nenastal problém 
s ukončením zákazky do 06/2023.  

6. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne 
bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju 
navrhujete upraviť.  

UT5 uviedol, že neidentifikoval ďalšie skutočnosti a ani takú časť alebo informácie v podkladoch, 
ktoré by mu bránili v účasti alebo sťažila by sa jeho účasť na samotnej súťaži. 

7. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného kritéria na vyhodnotenie 
ponúk ako je najnižšia cena, aké iné kritérium odlišné od ceny považujete za vhodné / primerané? 
Je z pohľadu účastníka PTK vhodným kritériom kvalita a skúsenosti expertov, zodpovedných za 
plnenie predmetu zákazky? Aké ukazovatele by bolo v prípade tohto kritéria vhodné hodnotiť, 
počet rokov praxe, počet relevantných projektov, na ktorých expert participoval alebo aj dispozíciu 
s certifikátmi odbornej spôsobilosti (napr. certifikáty týkajúce sa projektového riadenia). 

UT5 v súvislosti so zámerom verejného obstarávateľa uplatniť kritérium na vyhodnotenie ponúk 
„kvalita tímu expertov“ uviedol, že min. dĺžka praxe experta je 5 rokov. Prax nad 10 rokov je už 
irelevantná, preto by dlhšiu prax ako 10 rokov už nebonifikoval. 

V prípade počtu relevantných projektov UT5 súhlasil s verejným obstarávateľom, že min. požiadavka 
by mala byť stanovená tak, aby expert participoval na aspoň 2 projektoch, avšak doplnil, že mali byť 
úspešne realizované. Prideľovať extra body za viac ako 5 projektov (napr. 7 a viac) je už irelevantné.  

V súvislosti s požiadavkou na typy expertov UT5 uviedol, že by na plnenie predmetu zákazky 
pravdepodobne použili 4 kľúčových expertov a malo ísť o projektového manažéra, experta na 
broadband a sieťové služby a experta na procesné riadenie, expert na bezpečnosť. 

Vo vzťahu k požiadavke na certifikáciu expertov UT5 konštatoval, že považuje za vhodné požadovať 
certifikát v prípade projektového manažéra, napr. PRINCE2 min. úroveň Practitioner alebo 
ekvivalent. V prípade požiadaviek na ostatných expertov neodporúča v súvislosti s predmetom 
zákazky aplikovať nutne požiadavku na certifikáciu.  

8. Ak by boli uplatnené aj iné kritéria ako najnižšia cena, akú váhovosť jednotlivých kritérií 
účastníci PTK navrhujú. 

Ak by bolo uplatnené kvalitatívne kritérium, UT5 navrhol verejnému obstarávateľovi váhovosť 
stanovenú v pomeru 30 % kvalita a 70 % cena. 

9. Aké sociálne, resp. environmentálne, resp. iné hľadisko spoločensky zodpovedného 
verejného obstarávania by ste považovali za vhodné / primerané? 

UT5 uviedol, že vzhľadom k tomu, že ide o vysoko odbornú tému, je aplikácia sociálneho aspektu vo 
verejnom obstarávaní obmedzujúce pre uchádzača. 

10. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní podmienky účasti technickej 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. predložiť 
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy 
alebo riadiacich zamestnancov, aký počet expertov na plnenie predmetu zákazky (jednotlivých 
častí) by bolo vhodné / primerané určiť, aby bol predmet zákazky odovzdaný riadne a v čas? 
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UT5 uviedol, že v súvislosti so vzdelaním a odbornou praxou osôb určených na plnenie zmluvy 
(expertov), je postačujúca je min. 5-ročná odborná prax na účely plnenia zmluvy a min. 2 skúsenosti 
s projektami obdobného charakteru. UT5 ďalej považuje za vhodné, aby projektový manažér 
disponoval certifikátom (napr. PRINCE2 úroveň Practitioner alebo ekvivalent) a expert na procesy by 
mal mať skúsenosť s metodikou procesného riadenia. UT5 navrhol, aby verejný obstarávateľ viac dbal 
na realizované projekty. Zároveň UT 5 uviedol, že plnenie zmluvy by malo byť umožnené kľúčovým 
expertom, vrátane jeho tímu. 

11. Aké iné podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by bolo vhodné určiť? 
Verejný obstarávateľ zvažuje uplatnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

UT5 súhlasil s navrhovaným modelom, v rámci ktorého sa bude požadovať predložiť zoznam zmlúv 
na poskytovanie služieb, predmetom ktorých sú poradenské služby v oblasti analýzy procesov, 
modelovania a návrhov procesov a rovnako môžu byť aj referencie, ktoré by boli zamerané na tvorbu 
strategických materiálov, a to za posledné 3 roky od vyhlásenia zákazky, pričom minimálna 
požadovaná úroveň štandardov bude v zozname uviesť zmluvu alebo zmluvy v hodnote 
predpokladanej hodnoty zákazky (uchádzač bude môcť tento objem preukázať jednou zmluvou alebo 
kombináciou viacerých zmlúv). UT5 navrhol doplniť napr. aby v rámci referencií bola min. jedna 
zmluva so všeobecným charakterom (oblasť elektronických komunikácií) a min. 1 zmluva bližšie 
zameraná na broadband. 

12. V prípade, ak by verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v dĺžke 
30 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu, je to dostatočná lehota na prípravu ponuky do vyhláseného verejného 
obstarávania alebo je potrebné primerane lehotu predĺžiť, t. j. určiť dlhšiu ako minimálnu zákonnú 
lehotu na predkladanie ponúk? Ak áno, o aký čas navrhujete lehotu na predkladanie ponúk 
predĺžiť, nad zákonom stanovenú lehotu min. 30 dní? 

Min. lehotu na predkladanie ponúk považuje UT5 za primeranú a dostatočnú na prípravu 
kvalifikovanej ponuky do vyhláseného verejného obstarávania.  

13. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii totožného / 
porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali? 

UT5 uviedol, že je potrebné zadefinovať presné akceptačné kritéria. Ako rizikové vníma súčinnosť zo 
strany verejného obstarávateľa, ktorú je potrebné eliminovať a tiež neustále legislatívne a personálne 
zmeny. 

V iných totožných alebo porovnateľných zákazkách ako je predmet zákazky sa UT5 stretol 
s neprimeranou výškou referencií požadovanú za účelom splnenia podmienok účasti technickej alebo 
odbornej spôsobilosti. 


