Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií
v súlade §25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)
Názov predmetu zákazky: „Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom.“
Verejný obstarávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého
procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 ZVO, zrealizoval v období od
27.04.2020 do 30.04.2020 prípravné trhové konzultácie.
Verejný obstarávateľ zverejnil na svojom webovom sídle Oznámenie o začatí prípravných trhových
konzultácii dňa 15.4.2020. Verejný obstarávateľ zároveň požiadal o účasť v prípravných trhových
konzultáciách nasledujúce hospodárske subjekty:
P.č.
1.

Obchodné meno/názov účastníka trhu, sídlo/miesto podnikania účastníka trhu alebo adresa
pobytu
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

2.
3.
4.

Freebike s.r.o., Křižíkova/237/36A, 186 00 Praha 8 Karlín, ČR, IČO: 27143503
2brothers s.r.o., Opatovce nad Nitrou/543, 972 02 Kocurany, IČO: 47975920
Nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina/526/101, 779 00 Olomouc, ČR, IČO: 07389108

Oslovené hospodárske subjekty potvrdili záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách zaslaním
vyplneného formulára na email verejného obstarávateľa.
Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo stanoviť objektívne parametre a požiadavky na
predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie
ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné
pri poskytovaní predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Tematické okruhy PTK:
- Aktuálne trendy v problematike bikesharingu
- Najväčšie úskalia takýchto projektov
- Jednotlivé časti projektu (stanice, bicykle, SW...)
- Normy a smernice
V Dubnici nad Váhom, 04.05.2020
Vypracovala:
.........................................................................................
Ing. Eva Granátová
Schválil:
........................................................................................
Ing. Tomáš Truchlý
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