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Prípravné trhové konzultácie 

(ďalej len „PTK“)  

realizované v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave   

Adresa organizácie:   Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava 

IČO:   00 397 865  

 

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1045/zakazky 

Kontaktná osoba: Ing. Lena Batková 

lenka.batkova@uniba.sk 

+421 918 110 003  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

II. Predmet plánovaného verejného obstarávania v rámci 
zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej aj „DNS“) 

 

Názov zákazky – zriadeného DNS:  „Hygienické a čistiace prostriedky - DNS“ 

Názov PTK v rámci Josephine:  „Hygienické a čistiace prostriedky – PTK“ 

 

Opis predmetu zákazky – základné údaje: 

Predmetom zákazky je dodávanie čistiacich a hygienických potrieb pre UK – jej fakulty a samostatne 

hospodáriace súčasti. 

Verejný obstarávateľ má zriadený nadlimitný dynamický nákupný systém na dodávanie čistiacich 

a hygienických potrieb, v rámci ktorého uzatvára aj rámcové dohody max. na 6 mesiacov, alebo 

jednorazové kúpne zmluvy. V rámci dynamického nákupného systému sú kvalifikovaní určití 

dodávatelia, ktorí budú cez komunikačné rozhranie systému Josephine v rámci PTK: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31593/summary  pozvaní na konzultácie (každý osobitne 

z dôvodu zachovania anonymity). Takisto bude výzva k PTK zverejnená na webovej stránke: 

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/, a bude zaslané 

oznámenie o PTK do Vestníka verejného obstarávania, t. j. je umožnená účasť na PTK širokej 

verejnosti. Účasť na PTK je dobrovoľná. 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1045/zakazky
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31593/summary
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/pripravne-trhove-konzultacie/
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III. Cieľ PTK 
 

Cieľom realizácie PTK je: 

• nastavenie nediskriminačného opisu predmetu zákazky, ktorý bude zároveň spĺňať potreby 

verejného obstarávateľa (zloženie čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb...), 

• zadefinovanie kvality čistiacich potrieb a hygienických prostriedkov, možné použitie aj ako 

kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

• nastavenie iných kritérií na vyhodnotenie ponúk ako najnižšia cena, 

• uplatňovanie zeleného verejného obstarávania pri určitých výrobkoch (so zníženým 

negatívnym vplyvom na životné prostredie) – dostupnosť takýchto produktov, ich cena, 

označenie a pod., 

• možnosti bezobalového dodávania produktov, minimalizácia obalov,  

• odborná spôsobilosť dodávateľov, opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva, 

• nastavenie zmluvných podmienok: dodacích lehôt,  viacerých miest dodania v rámci jednej 

objednávky, výpadok produktov z dôvodu nedostatku na trhu, nahradzovanie produktov 

rovnakých alebo lepších parametrov a pod., 

• dokladovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky – technické listy, karty 

bezpečnostných údajov, 

• poskytovanie výstupov pre verejného obstarávateľa ohľadne plnenie zmlúv, 

• využívanie e-aukcií – význam z pohľadu predmetnej zákazky. 

IV. Administratívne informácie 
 

Spôsob realizácie PTK: 

PTK budú prebiehať formou osobnej konzultácie v slovenskom, resp. českom jazyku medzi 

povereným zástupcom verejného obstarávateľa a zástupcom/zástupcami relevantného subjektu. 

Verejný obstarávateľ  žiada, aby sa PTK za relevantné subjekty zúčastnili osoby,  ktoré sú odborníkmi 

v danom predmete zákazky. 

Na každú konzultáciu verejný obstarávateľ vyhradzuje časový priestor v trvaní cca 120 minút, podľa 

potreby môže byť daný čas skrátený, prípadne predĺžený. 

Verejný obstarávateľ vyhotoví z priebehu PTK zvukový záznam na účely vypracovania písomnej 

zápisnice. Zápisnica bude archivovaná ako súčasť dokumentácie z prípravy verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ po ukončení všetkých PTK vypracuje súhrnnú zápisnicu, ktorá bude obsahovať 

súhrn podstatných skutočností, ktoré vyplynuli z PTK. Zápisnica bude doručená všetkým 

osobám/subjektom zúčastneným na PTK a zároveň bude zverejnená na webovom sídle verejného 

obstarávateľa https://uniba.sk ako aj medzi dokumentami v systéme Josephine v rámci PTK 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31593/summary . 

Prostredníctvom tejto zápisnice verejný obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od 

účastníkov PTK, a ktoré viedli k zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie. 

Termín realizácie PTK: 

Termín osobného stretnutia bude pre jednotlivých záujemcov stanovený po dohode s povereným 

zástupcom verejného obstarávateľa v dňoch 03.10.2022-14.10.2022. 

Spôsob prihlasovania na PTK: 

https://uniba.sk/
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31593/summary
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Termín konzultácie je možné dohodnúť najneskôr do 06.10.2022 e-mailom na adrese 

lenka.batkova@uniba.sk, resp. telefonicky na čísle +421 918 110 003 . 

Termín konzultácie bude určený v závislosti od časových možností poverených zástupcov verejného 

obstarávateľa a od počtu prihlásených subjektov. Po úspešnom prihlásení bude každému subjektu 

doručený potvrdzujúci e – mail s potvrdením termínu plánovanej konzultácie. 

Podmienky účasti na PTK: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoba zúčastnená na konzultáciách predložila doklad 

potvrdzujúci oprávnenie poskytovať požadovaný predmet zákazky, resp. odvolá sa na webovú 

stránku, kde je daný doklad verejne dostupný, pričom si túto skutočnosť verejný obstarávateľ na 

mieste overí. 

Osoba zúčastnená na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za relevantný subjekt 

– postačujúca je kópia. 

Miesto realizácie PTK: 

PTK budú prebiehať na adrese verejného obstarávateľa: 

Staré Grunty 36 

841 04 Bratislava 

V. Ostatné 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou PTK znáša zúčastnený subjekt bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmeny podmienok realizácie PTK, o ktorých bude 

dostatočne vopred informovať. 

Verejný obstarávateľ prehlasuje, že prijme primerané opatrenia, aby v súvislosti s PTK nedošlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže a aby bol zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 


