
Základné informácie k priebehu PTK

Verejný obstarávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Predmet plánovanej zákazky:Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá Úradu vlády Slovenskej republiky
Základné informácie o PTK: Verejný obstarávateľ vstupuje do prípravnej fázy procesuverejného obstarávania, ktorého predmetom má byť vybudovanie nabíjacích staníc preelektrické vozidlá Úradu vlády Slovenskej republiky. Prípravné trhové konzultácie súvyhlásené v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnomobstarávaní“). Verejný obstarávateľ považuje za potrebné v rámci prípravných trhovýchkonzultácií prediskutovať s relevantnými subjektami dôležité aspekty zabezpečovania týchtoslužieb, za súčasného splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnomobstarávaní. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná. Verejnýobstarávateľ zverejňuje všetky potrebné dokumenty a informácie týkajúce sa PTK aj na svojejwebovej stránke (https://www.vlada.gov.sk//pripravne-trhove- konzultacie/ ).
Pokyny pre prihlásenie sa do PTK: Pre prihlásenie sa a následnú účasť na prípravnýchtrhových konzultáciách si dovoľujeme požiadať̌ všetkých záujemcov, aby svoj záujem o účasťnahlásili zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára na e-mailovú adresu:matej.hornik1@vlada.gov.sk.
Po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do PTK bude hospodárskemu subjektu zaslaná pozvánkana PTK s uvedením termínu a pokynov, týkajúcich sa účasti na PTK.
Miesto konania PTK: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava
Termín konania PTK: V závislosti od záujmu hospodárskych subjektov na PTK
Okruhy tém prípravných trhových konzultácií:1. oboznámenie sa so zámerom verejného obstarávateľa vybudovať nabíjacie stanice preelektrické vozidlá,2. oboznámenie sa s doterajšími skúsenosťami hospodárskeho subjektu pri realizovanípodobných zákaziek,3. časové faktory vplývajúce na poskytovanie služieb a faktory vplývajúce na kvalituposkytovania služieb,4. technické zázemie hospodárskych subjektov,5. stanovenie technickej špecifikácie, projektovej dokumentácie a zakresleniaskutočného stavu, odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrickýchzariadení, podmienok účasti, zábezpeky a obchodných podmienok.
Náklady spojené s účasťou na konzultáciách: Náklady a výdavky spojené s účasťou naprípravných trhových konzultáciách znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančnéhonároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné, účasť svojich zástupcov na konzultáciách apod.).
Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizáciePTK, pričom prípadné zmeny oznámi bezprostredne od prijatia rozhodnutia o prijatýchzmenách PTK.
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