Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava

KSR

/2021

Informácia o zámere realizovať prípravné trhové konzultácie
a
výzva na účasť v rámci prípravných trhových konzultácií
so zreteľom na § 25 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, so sídlom Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, zastúpená Mgr. Martinom
Katriakom, vedúcim Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, týmto informuje každého, potenciálneho,
oprávneného dodávateľa o svojom zámere realizovať prípravné trhové konzultácie (ďalej v texte len „PTK“) na
predmet budúcej zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a modernizácia elektrickej požiarnej
signalizácie“ a zároveň si dovoľuje vyzvať každého, potenciálneho, oprávneného dodávateľa na účasť v rámci
predmetných prípravných trhových konzultácií.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Organizačný útvar:
Sekcia ekonomiky a správy Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava
IČO:
30 793 629
DIČ:
2021773325
Zatriedenie:
podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Zastúpený:
Mgr. Martin Katriak, vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
Kontaktná osoba:
Pre účely vedenia a priebehu PTK:
Mgr. Martin Ďurech, špecialista verejného obstarávania
Tel.: +421 918 488 513, E-mail: martin.durech@sudnarada.gov.sk

2.

Budúci názov a predmet zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie.
Poznámka verejného obstarávateľa:
Elektrická požiarna signalizácia ďalej v texte len „EPS“.

3.

Stručný opis predmetu budúcej zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať projektovú dokumentáciu modernizácie EPS výrobcu Schrack
Seconet, ktorá je prevádzkovaná a inštalovaná v budove Miestodržiteľského paláca, Hlavné námestie 8, 814
22 Bratislava. Verejný obstarávateľ taktiež požaduje uskutočniť samotnú nadväzujúcu modernizáciu EPS
výrobcu Schrack Seconet vrátane všetkých prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia s modernizáciou EPS podľa
vypracovanej a odovzdanej projektovej dokumentácie. Súčasný stav EPS výrobcu Schrack Seconet
vymedzuje príslušná Správa o ročnej kontrole – následnej odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia – Požiarnotechnického zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, pričom táto
správa tvorí Prílohu č. 1 tejto informácie.

4.

Hlavné miesto plnenia budúcej zákazky:
- v prípade vypracovania projektovej dokumentácie modernizácie EPS:
irelevantné.
- v prípade uskutočnenia samotnej modernizácie EPS:
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.
814 22 Bratislava
Slovenská republika

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV:
Telefón
+421/2/210 28 170

E-mail
martin.durech@sudnarada.gov.sk

Internet
www.sudnarada.sk

IČO
30793629

Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov;
71317100-4 Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom;
71321000-4 Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov;
71324000-5 Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov;
35111000-5 Protipožiarne zariadenia;
35111500-0 Protipožiarny systém;
45312100-8 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému;
45343200-5 Inštalovanie protipožiarnych zariadení.
6.

Účel a cieľ PTK:
a) Informovať potenciálnych dodávateľov o zámere verejného obstarávateľa realizovať v blízkej
budúcnosti zadávanie zákazky na predmet: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a modernizácia
elektrickej požiarnej signalizácie“.;
b) Zadefinovať podmienky, požiadavky, parametre a špecifikáciu budúceho predmetu zákazky v súlade
s platnou právnou úpravou - príslušné zákony/vyhlášky/platné STN normy.;
c) Zadefinovať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a podmienky účasti týkajúce sa
odbornej spôsobilosti potenciálneho dodávateľa predmetu budúcej zákazky v súlade s platnou právnou
úpravou - príslušné zákony/vyhlášky.;
d) Zadefinovať stupeň a rozsah projektovej dokumentácie modernizácie EPS (technická správa, výkresová
časť, výkaz výmer, kontrolný rozpočet, zoznam stavebných prác, zoznam dodávok tovarov, zoznam
poskytnutých súvisiacich služieb . . . atď.).;
e) Zadefinovať optimálnu lehotu/termín vypracovania a odovzdania projektovej dokumentácie
modernizácie EPS.;
f) Zadefinovať optimálnu lehotu/termín uskutočnenia modernizácie EPS vrátane všetkých
prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia s modernizáciou EPS.;
g) Overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť podmienok, požiadaviek na plnenie predmetu budúcej
zákazky u potenciálneho, oprávneného dodávateľa predmetu budúcej zákazky.;
h) Stanoviť (vymedziť) objektívne a nediskriminačné podmienky, požiadavky, parametre a špecifikáciu
budúceho predmetu zákazky.;
i) Stanoviť (vymedziť) ďalšie relevantné skutočnosti budúceho zadávania zákazky (budúceho verejného
obstarávania) tak, aby boli dodržané základné princípy a zásady verejného obstarávania, a aby sa
plánovaného zadávania predmetu budúcej zákazky zúčastnil dostatočný počet skúsených, oprávnených,
potenciálnych dodávateľov pôsobiacich na trhu projektovania, inštalovania, opráv a revízií elektrickej
požiarnej signalizácie.;
j) Získať spätnú väzbu zo strany oprávnených, potenciálnych dodávateľov pôsobiacich na trhu
projektovania, inštalovania, opráv a revízií elektrickej požiarnej signalizácie a v prípade „relevantnosti
spätnej väzby“ jej zapracovanie do podkladov zadávania predmetu budúcej zákazky s cieľom
jednoznačného, úplného a nestranného zadefinovania opisu predmetu budúcej zákazky.;
k) Určiť predpokladanú hodnotu budúcej zákazky, t. j. úsilie získať indikatívnu cenovú ponuku za predmet
budúcej zákazky.

7.

Spôsob realizovania PTK:
Verejný obstarávateľ realizuje PTK prezenčnou (osobnou) a zároveň individuálnou (osobitnou) formou
prostredníctvom osobného stretnutia s každým potenciálnym, oprávneným dodávateľom, ktorý prejaví
záujem o účasť v rámci realizovaných PTK.

8.

Dátum, miesto a čas realizovania PTK:
Miestom realizovania PTK prezenčnou a zároveň individuálnou formou prostredníctvom osobného
stretnutia je budova Miestodržiteľského paláca, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.
Verejný obstarávateľ oznámi potenciálnemu dodávateľovi elektronicky (e-mailom) presný dátum a čas
osobného stretnutia v súvislosti s realizovanými PTK, pričom medzi odoslaním oznámenia v zmysle vyššie
uvedeného a riadnym termínom (dátum a čas osobného stretnutia) nesmie uplynúť menej ako 48 hodín (2
dni). PTK prezenčnou a individuálnou formou prostredníctvom osobného stretnutia je možné realizovať len
v pracovný deň. Verejný obstarávateľ je oprávnený telefonicky overiť s potenciálnym, oprávneným
dodávateľom vhodnosť (akceptovanie) navrhovaného dátumu a času osobného stretnutia, ako aj
jednostranne zmeniť a/alebo zrušiť už dohodnutý a oznámený dátum, čas osobného stretnutia.
Predpokladaný dátum a čas prvého osobného stretnutia je dňa 09.07.2021 (pondelok) so začiatkom o 09:00
hod. miestneho času.
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9.

Prihlásenie dodávateľa v rámci PTK:
Dodávateľ, ktorý prejaví záujem o účasť v rámci realizovaných PTK je povinný zaslať elektronicky (emailom) na e-mailovú adresu martin.durech@sudnarada.gov.sk písomnú informáciu o záujme zúčastniť sa
predmetných PTK a to najneskôr do 05.07.2021 (pondelok) do 23:59 hod. miestneho času.
Písomná informácia odoslaná/doručená elektronicky (e-mailom) o prejavenom záujme dodávateľa zúčastniť
sa predmetných PTK musí obsahovať minimálne:
a) presnú identifikáciu potenciálneho dodávateľa v rozsahu obchodné meno/názov, adresa
pobytu/sídlo/miesto podnikania, IČO, a zároveň
b) zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia osobného stretnutia v rámci realizovaných PTK v rozsahu údajov titul, meno, priezvisko, funkcia osoby.
Rozhodnutie potenciálneho dodávateľa zúčastniť sa realizovaných PTK musí byť dobrovoľné, slobodné
a vážne, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

10.

Jazyk komunikácie v rámci PTK:
Slovenský jazyk.

11.

Priebeh PTK:
Verejný obstarávateľ detailne oboznámi potenciálneho dodávateľa na osobnom stretnutí o objektívnych
dôvodoch, ktoré ho vedú/viedli k realizácii PTK. Podrobne vysvetlí právnu úpravu realizácie PTK, ako aj
očakávaný, sledovaný účel a cieľ realizovaných PTK.
Verejný obstarávateľ sa sústredí na osobnom stretnutí, okrem iného, najmä na nasledovný okruh kladených
otázok:
a) Aká platná právna úprava (konkrétne zákony/vyhlášky/STN normy) upravuje oblasť vypracovania
a odovzdania projektovej dokumentácie modernizácie EPS?
b) Aká platná právna úprava (konkrétne zákony/vyhlášky/STN normy) upravuje oblasť modernizácie
EPS vrátane všetkých prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia s modernizáciou EPS?
c) Aký stupeň a rozsah projektovej dokumentácie modernizácie EPS (technická správa, výkresová
časť, výkaz výmer, kontrolný rozpočet, zoznam stavebných prác, zoznam dodávok tovarov,
zoznam poskytnutých súvisiacich služieb . . . atď.) je nevyhnutný pre samotnú modernizáciu EPS
vrátane všetkých prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia s modernizáciou EPS?
d) Aký predmet činnosti podľa ekonomickej klasifikácie musí mať zapísaný potenciálny dodávateľ
v príslušnom registri (napr. Obchodný register SR, Živnostenský register SR, resp. iný zákonom
definovaný register), aby bol oprávnený vypracovať projektovú dokumentáciu modernizácie EPS,
a aby bol oprávnený modernizovať EPS vrátane všetkých prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia
s modernizáciou EPS?
e) Akú odbornú spôsobilosť musí mať fyzická osoba, ktorá je oprávnená vypracovať projektovú
dokumentáciu modernizácie EPS a v zmysle akej právnej úpravy (konkrétne zákony/vyhlášky)?
f) Akú odbornú spôsobilosť musí mať fyzická osoba, ktorá je oprávnená modernizovať
(zabudovávať/inštalovať) EPS vrátane všetkých prác/služieb, ktoré súvisia s modernizáciou EPS
a v zmysle akej právnej úpravy (konkrétne zákony/vyhlášky)?
g) Dokáže potenciálny dodávateľ zabezpečiť budúci predmet zákazky - Vypracovanie projektovej
dokumentácie a modernizácia EPS ako celok, komplexne vlastnými odbornými, personálnymi
kapacitami (vlastnými zamestnancami) alebo by musel využiť odborné, personálne kapacity inej
osoby (iného dodávateľa, iného hospodárskeho subjektu)?
h) Akú optimálnu lehotu navrhuje potenciálny dodávateľ v súvislosti s vypracovaním a odovzdaním
projektovej dokumentácie modernizácie EPS (v týždňoch alebo v mesiacoch - počet)?
i) Akú optimálnu lehotu navrhuje potenciálny dodávateľ v súvislosti so samotným uskutočnením
modernizácie EPS vrátane všetkých prác/služieb/dodávok, ktoré súvisia s modernizáciou EPS (v
týždňoch alebo v mesiacoch - počet)?
j) Má potenciálny dodávateľ záujem zúčastniť sa riadneho budúceho postupu zadávania zákazky
(budúceho verejného obstarávania) na predmet: „Vypracovanie projektovej dokumentácie
a modernizácia EPS“?
k) Má potenciálny dodávateľ reálne, praktické skúsenosti s rovnakým a/alebo obdobným predmetom
zákazky? Disponuje potenciálny dodávateľ zoznamom vystavených referencií, ktoré objektívne
potvrdia jeho reálne, praktické skúsenosti s rovnakým a/alebo obdobným predmetom zákazky?
l) Považuje potenciálny dodávateľ za dôležité, aby upozornil verejného obstarávateľa na určité
skutočnosti/podmienky/požiadavky, ktoré sú nevyhnutné a/alebo sú problematické v súvislosti
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s riadnym, včasným a kvalitným zabezpečením požadovaného predmetu budúcej zákazky podľa
platnej právnej úpravy, resp. podľa reálnych, praktických skúseností?
m) Považuje potenciálny dodávateľ za dôležité, aby upozornil verejného obstarávateľa na určité
skutočnosti/podmienky/požiadavky, ktoré sú všeobecne nejasné a/alebo sú problematické
v súvislosti s nastavením podmienok a pravidiel budúceho zadávania zákazky (budúceho verejného
obstarávania)?
n) Je ochotný potenciálny dodávateľ vypracovať a predložiť indikatívnu (nezáväznú) cenovú ponuku
za predmet budúcej zákazky, ktorú verejný obstarávateľ využije pre účely určenia predpokladanej
hodnoty zákazky podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní?
Verejný obstarávateľ očakáva, že potenciálny dodávateľ dokáže na osobnom stretnutí položené otázky
jednoznačne a presne zodpovedať. Odporúča, aby potenciálny dodávateľ mal na osobnom stretnutí
k dispozícii už vypracované písomné odpovede na okruh kladených otázok, čím sa administratívne
zjednoduší celý priebeh PTK.
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že vyššie vymedzený okruh kladených otázok nie je absolútny a môže byť
doplnený o otázky, ktoré vyplynú z priebehu PTK, t. j. z osobných stretnutí s potenciálnymi dodávateľmi.
12.

Zaznamenávanie priebehu PTK:
Priebeh PTK bude zaznamenaný prostredníctvom:
a) Prezenčnej listiny zúčastnených osôb, t. j. osôb prítomných na osobnom stretnutí za verejného
obstarávateľa a za potenciálneho dodávateľa;
b) Zápisnice o priebehu realizácie PTK, pričom v zápisnici verejný obstarávateľ zaznamená najmä
informácie, ktoré získal od potenciálnych dodávateľov (účastníkov PTK) a ktoré viedli
k precizovaniu, zmene, prípadne úprave podkladov, alebo ktoré viedli k zisteniu iných skutočností,
ktoré majú dôležitý význam/vplyv na predmet budúcej zákazky, na budúci postup zadávania
zákazky (na budúce verejné obstarávanie).
Prezenčnú listinu zúčastnených osôb a zápisnicu o priebehu realizácie PTK vypracuje verejný obstarávateľ.
Povinnou obsahovou náležitosťou prezenčnej listiny zúčastnených osôb je, okrem iného, udelenie súhlasu
potenciálneho dodávateľa verejnému obstarávateľovi so zaznamenávaním priebehu PTK (osobného
stretnutia) prostredníctvom vypracovania príslušnej zápisnice o priebehu realizácie PTK v súlade
s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Bez udelenia súhlasu so zaznamenávaním priebehu PTK
(osobného stretnutia) nie je možné pokračovať v osobnom stretnutí, t. j. PTK realizovať!
Vypracovaná, písomná zápisnica o priebehu realizácie PTK bude elektronicky (e-mailom) odoslaná všetkým
potenciálnym dodávateľom, ktorí sa zúčastnili osobných stretnutí v súvislosti s PTK. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zverejniť/nezverejniť vypracovanú zápisnicu o priebehu realizácie PTK na svojom
webovom sídle a/alebo na profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre
verejné obstarávanie, a to po ukončení PTK.
Jednotliví, potenciálni dodávatelia, ktorí sa zúčastnili PTK (osobných stretnutí), nebudú v odoslanej
a zverejnenej zápisnici o priebehu realizácie PTK identifikovaní (tzv. pravidlo striktnej anonymizácie
údajov o účastníkoch PTK), a to z dôvodu, aby boli dodržané princípy a zásady verejného obstarávania, aby
sa zachovali podmienky čestnej hospodárskej súťaže bez „narušenia“, a aby sa minimalizovali podmienky
pre vytvorenie neželaného, neprípustného, kolúzneho správania potenciálnych dodávateľov.
Pravidlo striktnej anonymizácie údajov sa bude aplikovať aj vo vzťahu k indikatívnym (nezáväzným)
cenovým ponukám (akýmkoľvek cenám), ktoré vypracujú a predložia potenciálni dodávatelia pre účely
určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

13.

Iné, doplňujúce informácie:
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať a/alebo meniť informácie týkajúce sa priebehu
a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách a/alebo úpravách bude verejný
obstarávateľ informovať potenciálnych dodávateľov dostatočne vopred.;
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich
procesných etapách (tzv. viackolové PTK) a to v závislosti od úrovne očakávanej spätnej väzby
potenciálnych dodávateľov, od dosiahnutia očakávaných výsledkov PTK (účel/cieľ), ako aj v závislosti
od iných okolností a skutočností, ak ďalšie procesné etapy PTK vyhodnotí/posúdi verejný obstarávateľ
za nevyhnutné, potrebné, žiaduce a/alebo vhodné.;
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Verejný obstarávateľ garantuje každému potenciálnemu dodávateľovi, že v prípade, ak sa zúčastní
osobných stretnutí, tak bude zahrnutý do zoznamu potenciálnych dodávateľov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie cenovej ponuky v rámci riadneho postupu zadávania zákazky (do budúceho verejného
obstarávania).

V Bratislave, dňa 25.06.2021

_____________________________
Mgr. Martin Ďurech
špecialista verejného obstarávania
Kancelária Súdnej rady
Slovenskej republiky
Príslušnú informáciu a výzvu vypracoval.

_____________________________
JUDr. Zuzana Martišovičová
riaditeľka
Sekcia ekonomiky a správy
Kancelária Súdnej rady
Slovenskej republiky
Príslušnú informáciu a výzvu schválila.

Príloha:
Príloha č. 1 – Správa o ročnej kontrole – následnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia – Požiarnotechnického zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie
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