Príloha č.2

Okruh otázok
k prípravným trhovým konzultáciám v rámci prípravy verejného obstarávania
Názov predmetu zákazky:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A
MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ
POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“

otázka

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.

odpoveď
otázka
Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov
potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie
predmetu zákazky?
odpoveď
otázka
Podľa Vášho názoru na základe poskytnutých podkladov je možné
uvedenú projektovú dokumentáciu dokončiť v súlade s platnou
legislatívou a poslednými poznatkami?
odpoveď
otázka
alebo Podľa Vášho názoru na základe poskytnutých podkladov uvedenú
projektovú dokumentáciu nie je možné dokončiť v súlade s platnou
legislatívou a poslednými poznatkami a je potrebná obhliadka miesta
skládky?
odpoveď
otázka
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.
odpoveď
otázka
Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám,
alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril
skupinu dodávateľov?
odpoveď

otázka

Akú lehotu na realizáciu zákazky považujete za primeranú vzhľadom na
rozsah predmetu zákazy?

odpoveď
otázka
Aké 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. Aké typy
zmlúv (referencií) by mal verejný obstarávateľ vyžadovať a za aké
obdobie predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania?
odpoveď
otázka
Aká je Vami odhadovaná cena za predmet zákazky? Aké informácie,
nad rámec poskytnutých podkladov, potrebujete pre riadne nacenenie
predmetu zákazky? Aké riziká, neistoty ste započítali do odhadovanej
ceny?
odpoveď
otázka
Aké zmeny alebo doplnenia opisu predmetu zákazky navrhujete?
odpoveď
otázka
Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli v rámci
pripravovaného predmetu zákazky spýtať?
odpoveď
otázka
Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem
zúčastniť sa súťaže? Ak nie, tak prečo?
odpoveď

