Verejný obstarávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9 , 018 41 Dubnica nad Váhom
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ
(ďalej len „PTK“)
Predmet zákazky:
„Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom“
Podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00 317 209
Internetová adresa (URL): www.dubnica.eu
Profil verejného obstarávateľa (URL):
https:// https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Účel PTK
Verejný obstarávateľ plánuje v roku 2020 realizovať proces verejného obstarávania na predmet
zákazky Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom. Predmetom PTK je zaistiť
otvorený a objektívny set parametrov na výber vhodného dodávateľa. Účelom PTK je oslovenie
hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú systémami automatických požičovní bicyklov alebo ich
častí s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä 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.
3. Návrh tematických okruhov PTK
- Aktuálne trendy v problematike bikesharingu
- Najväčšie úskalia takýchto projektov
- Jednotlivé časti projektu (stanice, bicykle, SW...)
- Normy a smernice
4. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť PTK
Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty - záujemcovia, ktorí sú oprávnení dodávať
predmet zákazky; túto skutočnosť si verejný obstarávateľ preverí z dostupných registrov.
5. Náklady spojené s PTK
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
6. Priebeh PTK
a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky na e-mailovú adresu
eva.granatova@dubnica.eu v kópii na tomas.truchly@dubnica.eu najneskôr do 20.4.2020 do 16,00
hod.
Záujem o účasť potvrdí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného formulára k PTK na predmet zákazky
„Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom“) – viď. príloha,

b) po uplynutí lehoty podľa bodu 6 písm. a) verejný obstarávateľ zostaví zoznam účastníkov PTK a
zároveň oznámi všetkým hospodárskym subjektom konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia PTK,
a to na e-mailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (predpokladaný termín 21.4.2020-30.4.2020,
v čase od 8:30 do 15:00 hod., spôsob konania PTK - telefonicky alebo prostredníctvom
videokonferencie),
c) PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcov hospodárskeho
subjektu,
d) pred samotnou konzultáciou bude hospodársky subjekt poučený o zákonnej úprave PTK
a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK (§ 25 a § 40 ods. 7
ZVO),
e) každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa PTK, budú položené otázky týkajúce
sa predmetu zákazky, hospodársky subjekt má možnosť vyjadriť sa,
f) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila
hospodárska súťaž, bude vyhotovená zápisnica o priebehu PTK, ktorá bude súčasťou dokumentácie
verejného obstarávateľa; zápisnica o priebehu PTK bude zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa resp. v systéme, prostredníctvom ktorého bude následne vyhlásené obstarávanie na
predmet zákazky.
7. Doplňujúce informácie
a) verejný obstarávateľ pripravuje verejné obstarávanie na predmet zákazky „Systém automatickej
požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom“,
b) účasťou na PTK hospodárske subjekty získavajú možnosť prezentovať svoje služby. Cieľom verejného
obstarávateľa nie je obstaranie iba najlacnejšej služby, ale naplnenie princípu získania najlepšej kvality
za vynaložené verejné finančné prostriedky,
c) verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne určí kvalitatívne a
funkčné požiadavky na predmet zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk tak, aby sa dosiahol cieľ
získať najlepšiu kvalitu za verejné finančné prostriedky. Hospodárske subjekty sa môžu zúčastniť
pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.
Dubnica nad Váhom, 15.04.2020

