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V Banskej Bystrici, dňa 19. 09. 2018 

 

 

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

si Vás dovoľuje pozvať na 

prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky 

„Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto 

vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, 

objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných 

hospodárskych subjektov, ktorými sú spoločnosti s predmetom podnikania v oblasti 

uskutočňovania stavieb a ich zmien (ďalej aj ako „relevantné subjekty“). 

 

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať 

s relevantnými subjektmi vybrané aspekty požadovaných stavebných prác spočívajúcich najmä vo 

výmene okien, zatepľovaní budovy a rekonštrukcii kotolne verejného obstarávateľa. Z uvedeného 

dôvodu budú konzultované tieto oblasti:  

 

1. Harmonogram realizácie prác a jeho zmluvné podchytenie 

2. Zmluvné inštitúty zabezpečujúce realizáciu diela 

3. Technicko – personálne kapacity potrebné k realizácií prác 

 

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať 

toto pozvanie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov, túto výzvu 

zverejní aj na svojej  webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

Požiadavky na relevantné subjekty 

Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú 

zúčastniť prípravných trhových konzultácií rozhodol požadovať nasledujúce požiadavky: 

1. Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne. 
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2. Predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie relevantného subjektu podnikať 

v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien.  

3. Zúčastnená osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za relevantný 

subjekt. 

4. Samotných konzultácií sa budú môcť zúčastniť len tie relevantné subjekty (a/alebo ich 

zástupcovia), ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti 

relevantného subjektu na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní). 

 
 

Pravidlá pre účasť na konzultáciách  

Verejný obstarávateľ uviedol všetky potrebné informácie a pravidlá pre účasť na konzultáciách 

v Informačnom dokumente k prípravným trhovým konzultáciám, ktorý je prílohou tejto výzvy. 

 

 

Miesto a čas konania konzultácií 

Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ určil  nasledovné možné termíny konzultácií: 26. – 28. septembra 2018 vždy 

medzi 10:00 h a 12:00 h a medzi 13:00 h a 15:00 h. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

upraviť ponuku termínov, o čom poskytne informáciu v dostatočnom predstihu. 

Relevantný subjekt v rámci potvrdenia účasti na PTK navrhne verejnému obstarávateľovi aspoň 

2 konkrétne termíny z ponuky vyššie uvedených možných termínov verejného obstarávateľa, 

v ktorých je pripravený zabezpečiť svoju účasť na konzultáciách. 

 

 

Prejavenie záujmu o účasť na konzultáciách 

Verejný obstarávateľ v päte tejto výzvy uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom ktorej 

relevantný subjekt prejaví záujem o svoju účasť na konzultáciách. 

 

Komunikácia v priebehu konzultácií 

S ohľadom na § 20 zákona o verejnom obstarávaní bude celá písomná (korešpondenčná) 

komunikácia v priebehu konzultácií prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom systému 

Josephine. Verejný obstarávateľ v päte tejto výzvy uvádza priamy link na stránku, prostredníctvom 

ktorej relevantný subjekt potvrdí svoju účasť na konzultáciách. Na uvedenom linku sa nachádzajú 

a budú nachádzať aj všetky potrebné informácie a dokumenty.  

 

V prípade potreby je možné kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa, ktorá 

zabezpečuje organizáciu trhových konzultácií, ktorou je Mgr. Marcela Turčanová, tel. č. +421 908 

225 248.  
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Cieľom realizácie verejného obstarávania, ktoré bude nasledovať po ukončení trhových konzultácií 

je nájsť kvalitného a zodpovedného zhotoviteľa, ktorý zhotoví požadované dielo včas a za 

primeranú cenu, preto v mene verejného obstarávateľa verím, že pozvanie prijmete.  

 

S úctou  

 

 

      JUDr. Richard Messinger 

             predseda úradu 

 


