
 Základné informácie k PTK 

 

Verejný obstarávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Predmet plánovanej zákazky: 

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Hotel Bôrik  

Základné informácie o PTK: Verejný obstarávateľ vstupuje do prípravnej fázy procesu verejného 

obstarávania, ktorého predmetom má byť zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie  

a realizácia stavebných prác, predmetom ktorých je zateplenie a rekonštrukcia fasád, striech a 

vonkajších terás Hotela Bôrik. Súčasťou prác je aj výmena okien, parapetov, podhľadov, vstupných 

dverí, obnova odkvapových chodníkov, oprava vonkajších schodísk, zábradlí, výmena vonkajších 

dažďových žľabov a zvodov, strešných svetlíkov, zimnej záhrady, vetracích šácht, klampiarskych 

výrobkov, uzemňovacej a bleskozvodovej sústavy, úprava elektroinštalácie a pod. 

 

Prípravné trhové konzultácie sú vyhlásené v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

Verejný obstarávateľ považuje za potrebné v rámci prípravných trhových konzultácií prediskutovať s 

relevantnými subjektami dôležité aspekty uskutočňovania stavebných prác,  za  súčasného  splnenia  

všetkých  povinností  vyplývajúcich zo  zákona   o verejnom   obstarávaní.    

 

Účasť   na   prípravných   trhových   konzultáciách je dobrovoľná. Verejný obstarávateľ zverejňuje 

všetky potrebné dokumenty a informácie týkajúce sa PTK aj na svojej webovej stránke 
(https://www.vlada.gov.sk//pripravne-trhove-konzultacie/) a v profile verejného obstarávateľa, 

vedenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 

(https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234  ). 

 

Pokyny pre prihlásenie sa do PTK:  

Pre prihlásenie sa a následnú účasť na prípravných trhových konzultáciách si dovoľujeme požiadať̌ 

všetkých záujemcov, aby svoj záujem o účasť nahlásili na e-mailovej adrese: 

renata.remenova@vlada.gov.sk.  V rámci e-mailu je potrebné uviesť minimálne nasledovné: 

 

- predmet správy: „žiadosť o účasť na PTK_ ÚZ Bôrik, 

- identifikačné údaje hospodárskeho subjektu (Prihlasovací formulár) 

- predmet podnikania činnosti hospodárskeho subjektu (tzn. či hospodársky subjekt je 

subjektom poskytujúcim stavebné práce), 

- navrhovaný dátum a čas, v ktorom sa záujemca plánuje zúčastniť prípravných trhových 

konzultácií  v zmysle  nižšie  uvedeného  odhadovaného  harmonogramu k PTK, 

- počet zúčastnených osôb na prípravných trhových konzultáciách (odporúčaný počet 

zúčastnených osôb na PTK za hospodársky subjekt: 3) 

 

Po doručení e-mailu bude hospodárskemu subjektu zaslaná pozvánka na PTK s uvedením termínu a 

pokynov, týkajúcich sa účasti na PTK. 

 

Odhadovaný harmonogram priebehu PTK: 

28.06.2022 Odoslanie Oznámenia o prípravných trhových konzultáciách do Úradného 

vestníka Európskej únie a do Vestníka verejného obstarávania. 

do 08.07.2022 Záujemca potvrdí svoj záujem o účasť na PTK najneskôr do 08.07.2022, a 

to zaslaním vyplneného formulára na mailovú adresu 

renata.remenova@vlada.gov.sk . 

12.07.2022 - 

22.07.2022 

Termíny konania prípravných trhových konzultácií (verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo výberu konkrétneho termínu konania PTK, pričom 

bude prihliadať na časové možnosti hospodárskych subjektov). 

od 25.07.2022 Vyhodnocovanie záverov, ktoré vyplynuli z PTK 
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Miesto konania PTK: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava 

(miestnosť č. 212) 

 

Termín konania PTK: V závislosti od záujmu hospodárskych subjektov na PTK 

 

Okruhy tém prípravných trhových konzultácií: 

1. Oboznámenie so zámerom verejného obstarávateľa 
2. Oboznámenie sa s doterajšími skúsenosťami hospodárskeho subjektu pri 

realizovaní podobných zákaziek 

3. Indexácia cien počas realizácie stavby – vplyv indexácie na ponuky uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní. Spôsob indexácie základných materiálov počas realizácie  – 

obkladového materiálu, hliník (hliníkové okná).   

4. Návrh iného materiálu než prírodného obkladového materiálu (travertín), ktorý by 

vzhľadovo ladil s pôvodným obkladovým materiálom, a ktorý by bol cenovo 

prijateľnejší aj vzhľadom na jeho údržbu, vlastnosti a jeho odolnosť voči klimatickým 

vplyvom. 

5. Návrh iných spôsobov realizácie zateplenia, ktoré by znížilo náklady na realizáciu 

diela. 

 

Náklady spojené s účasťou na konzultáciách: Náklady a výdavky spojené s účasťou na 

prípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného 

nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné, účasť svojich zástupcov na konzultáciách a 

pod.). 

 

Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizácie 

PTK, pričom prípadné zmeny oznámi bezprostredne od prijatia rozhodnutia o prijatých 

zmenách PTK. 

 

 

 


