Zápis z prípravných trhových konzultácii
Dňa 25. 11. 2019 Technická univerzita vo Zvolene v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uskutočnila prípravné trhové konzultácie
(ďalej len „PTK“) k predmetu zákazky
„Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí“.
V záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú
požadovaným predmetom zákazky, oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií bolo
zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa: https://www.tuzvo.sk/sk/verejneobstaravanie
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na PTK hospodárske subjekty:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov a sídlo hospodárskeho subjektu
Makrowin, s. r. o., Areál PPS 1761, 962 12 Detva
RAFAELWIN, s. r. o., Ordzovany 3, 053 06 Ordzovany
Mintal s. r. o., Sielnica 414, 962 31 Sielnica
Durtex, s. r. o., Štiavnička 212/53, 976 81 Podbrezová
Woodland, s. r. o., Fiľakovská 29, 984 01 Lučenec
Mirador – Ľubomír Svetlík, Pletiarska 20, 969 01 Banská Štiavnica
BAPO DETVA, s. r. o., Stožok 314, 962 12 Stožok

Účel prípravných trhových konzultácií:
Účelom PTK bolo overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy, určenie
nediskriminačných podmienok a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Prípravných trhových konzultácií sa dňa 25.11.2019 zúčastnili:
 za Technickú univerzitu vo Zvolene:
 Doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prorektor pre rozvoj,
 Ing. Stanislav Jalakša, poverený kvestor,
 Ing. Ján Lietava, referent OIP,
 Ing. Miroslava Kapustová, vedúca oddelenia verejného obstarávania,
 Ing. Žaneta Gejdošová, referentka oddelenia verejného obstarávania.

 za hospodárske subjekty:
Názov hospodárskeho subjektu

Dátum a čas konania

Makrowin, s. r. o., Areál PPS
1761, 962 12 Detva

25. 11. 2019,
13:00 hod.

Mintal s. r. o., Sielnica 414, 962
31 Sielnica

25. 11. 2019,
13:30 hod.

Miesto konania
Technická univerzita vo Zvolene, T.
G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,
Miestnosť B311, 3 poschodie
Technická univerzita vo Zvolene, T.
G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,
Miestnosť B311, 3 poschodie

V rámci konzultácií zúčastnené hospodárske subjekty prerokovali so zástupcami verejného
obstarávateľa nasledovné:
1)

Overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy
 Informácie o predmete zákazky a plánovanom postupe verejného obstarávania.
 Informácie o platobných podmienkach:





splatnosť faktúr 30 dní
upozornenie na neposkytovanie záloh
fakturácia na mesačnej báze
požadovaná zmluvná zábezpeka (25 000,00 Eur)

 Hospodárskym subjektom bol predložený výkaz výmer.
 Prerokované boli plánované lehoty plnenia. Plnenie zmluvy bude prebiehať v 3 etapách,
z ktorých každá bude trvať 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Celkovo bude plnenie zmluvy počas 270 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy aj vrátane výroby okien.
 Prítomní zástupcovia hospodárskych subjektov boli oboznámení so skutočnosťou, že
v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica je potrebné zachovať
1 ks z každého typu okna, ktorý bude repasovaný umelecko-remeselným spôsobom,
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má preukázateľné skúsenosti s realizáciou
predmetných prác. Uvedená požiadavka bude zadaná ako podmienka účasti podľa §34, ods.
1, písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 Odhad časového harmonogramu verejnej súťaže.
2) Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 Zúčastnené hospodárske subjekty obdržali výkaz výmer k vyhotoveniu cenovej ponuky za
účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Získané informácie prekonzultované na prípravných trhových konzultáciách verejný
obstarávateľ použije vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia objektov
a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí“
Vo Zvolene, dňa 25. 11. 2019
Zápis spracovala: Ing. Miroslava Kapustová

