Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Oznámenie
Verejný obstarávateľ obdržal dňa 24.08.2017 “Žiadosť o vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky "Analýza
ľudských zdrojov a identifikácia potrieb vzdelávania”, ktorá obsahovala nasledovnú otázku záujemcu:
Dobrý deň,
prosím o upresnenie rozsahu prác v rámci prvej etapy:
„V 1. etape dodávateľ uskutoční objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho
potenciálu kľúčových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na odborných činnostiach verejného obstarávateľa,
resp. poskytujú služby verejnosti.“
Koľko zamestnancov Úradu má byť v rámci prvej etapy zákazky zhodnotených?
Bez tejto informácie nie je možné vypracovať cenovú ponuku.
Ďakujem,
XY
Na uvedenú otázku poskytol verejný obstarávateľ dňa 24.8.2017 nasledovnú odpoveď:
Dobrý deň,
na Vašu otázku ohľadne počtu zamestnancov Regulačného úradu, ktorí budú hodnotení v rámci 1. etapy
uvádzame, že ich maximálny počet bude 40.

Verejný obstarávateľ obdržal dňa 24.08.2017 “Žiadosť o vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky "Analýza
ľudských zdrojov a identifikácia potrieb vzdelávania”, ktorá obsahovala nasledovnú otázku záujemcu:
Na základe Výzvy k „Analýze ľudských zdrojov a identifikácie potrieb vzdelávania“ mám na Vás dotaz
k bodu č. 15 písmeno d :
- od začiatku fungovania našej agentúry, čo sa týka vzdelávania, sú našimi odberateľmi veľké výrobné
spoločnosti a nezúčastňovali sme sa na verejných obstarávaniach, preto nemôžeme uviesť ako referenciu
odberateľov verejného obstarávania. Je podmienkou účasti, aby sme mali ako referenciu iba
odberateľov verejného obstarávania?
Vopred ďakujem za odpoveď!
XY
Na uvedenú otázku poskytol verejný obstarávateľ dňa 24.8.2017 nasledovnú odpoveď:

Dobrý deň,
na Vašu otázku ohľadne bodu 15, písm. d) Výzva na predloženie ponuky (otázka referencií) Vám
uvádzame nasledovné:

Výzva na predloženie ponuky v bode 15, písm. d) stanovuje, že uchádzať je povinný ako doklad
predložiť, cit.: „Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od zverejnenia tejto Výzvy na
webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu s uvedením cien, lehôt dodania (od – do) a odberateľov
(vrátane názvu, sídla a kontaktnej osoby odberateľa); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.“

Uvedené znamená, že ak odberateľ nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona
o verejnom obstarávaní, platí prvá časť uvedenej vety.
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