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VEC: Doplňujúca informácia (2):

Verejný obstarávateľ:

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava

Postup:

Prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Zákazka zahŕňajúca kúpu diagnostických reagencií in vitro na
vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT – Nuclear Acid Testing)
vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV – 1 a HIV – 2) u
darcov krvi a kúpu plnoautomatických analyzátorov

Predmet:

Národná transfúzna služba SR ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO v rámci
prebiehajúcich prípravných trhových konzultácií podľa § 25 ZVO v súvislosti s pripravovanou
zákazkou zahŕňajúcou kúpu diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín
(NAT – Nuclear Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV – 1, prijala od
jedného z účastníkov trhu dotaz vzťahujúci sa k poskytnutým podkladom. Z dôvodu zachovania
princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti, poskytuje verejný obstarávateľ všetky informácie
vymenené v rámci uvedeného postupu aj ostatným účastníkom trhu. Z dôvodu nenarušenia
hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ anonymizoval informácie o hospodárskom subjekte,
s ktorým došlo k výmene informácií.
Otázka 2-1
Dobry den pan Butas,
Dakujem za rychlu odpoved. Chcel by som sa Vas opytat este niekolko doplnujucich otazok.
- aka bude predpokladana dlzka zmluvy? (v texte je pozadovany servis a aplikacna podpora na 4 roky)
- je mozne vramci ponuky predlozit varianty? (Single Unit (Donor) Testing a napr. testovanie v tzv.
pooloch)
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- bolo by mozne pracovne stretnutie s Vami a Vasimi kolegami zodpovednymi za technicku cast? Koli
diskusii o detailoch riesenia (lokalizacii pristroja, toku vzoriek a pod.)
- je mozne upresnit lokalizaciu pristroja? (pre nas je to dolezite koli dostupnosti servisneho technika)
Dakujem
S pozdravom
Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke 2-1
Dobrý deň,
Na základe Vašej otázky Vám zasielame nasledovnú odpoveď:
Výsledkom prípravných trhových konzultácií (ďalej len "PTK") nie je uzatvorenie zmluvy, ich účelom
je len získanie prehľadu o aktuálnych trhových cenách. Údaj o dĺžke servisu a aplikačnej podpory
verejný obstarávateľ poskytol len za účelom vypracovania cenovej ponuky. Z uvedeného dôvodu
verejný obstarávateľ žiada subjekty zúčastňujúce sa PTK, aby vypracovali ponuku na základe
dostupných údajov.
Verejný obstarávateľ zaslaním "Žiadosti o predloženie cenovej ponuky za účelom určenia PHZ Prieskum trhu" potenciálnym dodávateľom - účastníkom trhu v rámci realizácie PTK a súčasne jej
zverejnením na vlastnej webstránke, požiadal oslovené subjekty ako aj prípadných ďalších účastníkov
trhu o predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky. Zároveň poskytol
osloveným subjektom ako aj všetkým ostatným účastníkom trhu (formou zverejnenia na webstránke)
technické a funkčné požiadavky ako aj údaje o rozsahu a množstve potrebné k vypracovaniu cenovej
ponuky. Verejný obstarávateľ taktiež určil, že PTK uskutočňuje len za účelom stanovenia
predpokladanej hodnoty zákazky, a teda predmetom nie je príprava opisu predmetu zákazky a nejedná
sa ani o postup zadávania zákazky. Výsledkom PTK by malo byť získanie relevantných údajov o
aktuálnych trhových cenách, aby verejný obstarávateľ mohol stanoviť predpokladanú hodnotu
pripravovanej zákazky a následne určiť postup podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného, verejný
obstarávateľ požaduje od subjektov, ktoré majú záujem zúčastniť sa PTK formou predloženia cenovej
ponuky, aby nimi predložená ponuka zohľadňovala požiadavky stanovené verejným obstarávateľom.
Účastník môže ako potenciálne miesto plnenia použiť sídlo verejného obstarávateľa: Bratislava,
Ďumbierska 3/L.
Ďakujem.
S pozdravom
Mgr. Peter Butaš, v.r.
Poradca pre verejné obstarávanie
Národná transfúzna služba SR
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