
 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK 

 

1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý poskytol 
verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania 
predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, 
ktorý 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, resp. aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete nad rámec 
poskytnutých podkladov sprístupniť, aby ste vedeli pripraviť relevantnú cenovú ponuku? 

 

2. Na základe Vašich skúseností a vzhľadom k skutočnosti, že koneční prijímatelia dátových balíkov 
budú osoby vo veku nad 65 rokov,  

a) Aký objem dát považujete za primeraný v sieti 4G v mesačných intervaloch (napr. 5 GB mesačne) 
za podmienok: 

 
1) rýchlosť sťahovania min. 15 Mbit/s  a s min. rýchlosť odosielania dát 5 Mbit/s 
2) rýchlosť sťahovania min. 10 Mbit/s  a s min. rýchlosť odosielania dát 3 Mbit/s 
 Ide o bežné používanie (prehliadanie webstránok, sledovanie online videí a počúvanie online 
hudby, používanie komunikačných služieb - SKYPE, VIBER a pod.)  

b) Aká je Vami odhadovaná cena v EUR za 1 GB dát v sieti 4G v rámci predplatených SIM/eSIM kariet?  

c) Aké percentuálne pokrytie populácie na Slovensku pokrýva účastník PTK pri garantovanej: 

1) rýchlosti sťahovania min. 15 Mbit/s a s rýchlosti odosielania dát min. 5 Mbit/s 

2) rýchlosti sťahovania min. 10 Mbit/s a s rýchlosti odosielania dát min. 3 Mbit/s 
 

d) Aký najväčší objem dát v GB  v uvedených kategóriách je hospodársky subjekt schopný poskytnúť? 

e) V prípade, že počas trvania zmluvy dôjde k situácii, kedy budú na trh uvedené nové, predtým 
nedostupné, technológie (napr.: pokrytie územia v sieti 5G), poskytne Vaša spoločnosť bezodplatné 
navýšenie mobilných a dátových služieb v súlade s novou ponukou služieb? V prípade neposkytnutia 
bezplatného navýšenia poskytne Vaša spoločnosť iné alternatívne benefity? 

f) V rámci implementačnej časti projektu (06/2022 – 06/2026) požaduje verejný obstarávateľ dodanie 
172 800 ks SIM kariet. Považuje hospodársky subjekt lehotu dodania predmetu zákazky v kvartálnych 
intervaloch v počte cca 10 000 - 15 000 SIM kariet počas realizácie projektu od 09/2022 do 06/2026 
za primeranú (09/2022 dodanie 10.000 ks, 12/2022 dodanie 10.000 ks, v takýchto intervaloch až do 
06/2026)? Ak nie, aký rozsah predmetu zákazky považuje hospodársky subjekt za vhodný / primeraný 
pre lehotu dodania cca 10 000 - 15 000 SIM kariet v kvartálnych 3 mesačných intervaloch? 

g) 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 prečo, a ako ju 
navrhujete upraviť.  

h) Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem zúčastniť sa súťaže? Ak nie, tak 
prečo? 



 

3. 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 kalendárnych dní? 

4. Považuje hospodársky subjekt rozdelenie predmetu zákazky na časti ako vhodné / primerané  
vzhľadom k rozsahu predmetu zákazky – dodanie 172 800 ks SIM kariet v relatívne krátkom čase? 

Ak áno, na koľko častí a v akom rozsahu konkrétnej časti by mala byť zákazka rozdelená? 

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

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

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? 

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

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

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

 

 


