
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Rektorát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava  

Oddelenie centrálneho 

obstarávania zákaziek 

 

 

Prípravné trhové konzultácie  
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 „PTK“) 

 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave 

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

IČO: 39 786 590 

Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045 

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Dufala, PhD., vedúci oddelenia centrálneho 

obstarávania zákaziek,  

 martin.dufala@uniba.sk  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

II. Predmet plánovaného verejného obstarávania 

Názov zákazky: 

Elektrická energia a plyn – 2023  

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektrickej energie a plynu pre potreby Univerzity 

Komenského v Bratislave, jej fakulty a súčasti. 

Predpokladaný objem energií je 14 778 126,00 kWh elektriny a 22 304 757,00 kWh plynu. 

III. Cieľ PTK 

Cieľom realizácie PTK je: 

• overenie dôvodov nepredloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na dodanie elektrickej 

energie a plynu, v ktorom kritériom na vyhodnotenie ponúk bola pevná cena na obdobie 

jedného roka, 

• získanie relevantných informácií od nezávislých odborníkov a účastníkov trhu týkajúcich sa 

nastavenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, ako aj iných podmienok účasti a požiadaviek na 

predmet zákazky, ktoré verejnému obstarávateľovi budú slúžiť na zabezpečenie predloženia 

ponúk na predmetu zákazky relevantnými účastníkmi trhu, 

• získanie informácií týkajúcich sa vplyvu aktuálneho nastavenia odberných miest verejného 

obstarávateľa na verejné obstarávanie, 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
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III. Administratívne informácie 

Spôsob realizácie PTK: 

PTK budú prebiehať písomnou formou a v prípade potreby aj formou osobnej konzultácie 

v slovenskom 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 max. 60 minút. 

Verejný obstarávateľ vyhotoví z priebehu osobnej konzultácie PTK zvukový záznam na účely 

vypracovania písomnej zápisnice. Zápisnica bude archivovaná ako súčasť dokumentácie z verejného 

obstarávania. 

Verejný obstarávateľ po ukončení všetkých PTK vypracuje správu, ktorá bude obsahovať súhrn 

podstatných skutočností, ktoré vyplynuli z PTK. Správa bude doručená všetkým osobám/subjektom 

zúčastneným na PTK a zároveň bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa 

https://uniba.sk.  

Termín realizácie PTK: 

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

zástupcom verejného obstarávateľa v dňoch 7. 11. – 11. 11. 2022. 

Spôsob prihlasovania na PTK: 

Relevantní účastníci trhu budú oslovení mailom, aby zaslali odpovede na otázky, ktoré sú pre 

verejného obstarávateľa relevantné a nevyhnutné pre nastavenie verejného obstarávania, v ktorom 

účastníci trhu predložia ponuky. 

V prípade potreby osobnej konzultácie je kontaktná osoba Mgr. Martin Dufala, vedúci Oddelenia 

centrálneho obstarávania zákaziek 

Termín osobnej konzultácie je stanovený v dňoch 10. 11. – 11.11.2022 a presný čas termínu osobnej 

konzultácie možné dohodnúť e-mailom na adrese martin.dufala@uniba.sk, telefonicky na čísle +421 

2 9010 9617 . 

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

obstarávateľa a od počtu prihlásených subjektov.  

Podmienky účasti na PTK: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoba zúčastnená na konzultáciách predložila poverenie od osoby 

oprávnenej konať za relevantný subjekt.  

Miesto realizácie PTK: 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6 

841 99 Bratislava 

https://uniba.sk/
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IV. 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. 

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). 

 


