
Základné informácie k prípravným trhovým konzultáciám (PTK) 

Predmet zákazky:  Osobné ochranné pracovné prostriedky – pracovné oblečenia pre zamestnancov 

záchrannej zdravotnej služby 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Záchranná služba Košice, ako verejný obstarávateľ vstúpil do prípravnej fázy procesu verejného 

obstarávania pre predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné  prostriedky  - pracovné oblečenie pre 

zamestnancov Záchrannej služby Košice“ 

Predmetom plánovaného verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky má byť 

zabezpečenie  osobných ochranných pracovných prostriedkov v nasledovnom sortimente: 

1) Bunda celoročná softshellová 

2) Bunda ľahká čierna 

3) Bunda zimná 

4) Čiapka zimná, pletená 

5) Nohavice celoročné, s odopínateľnou vložkou 

6) Vesta letná 

7) Menovky 

 

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 prekonzultovať, resp. 
overiť u relevantných  subjektov dôležité aspekty zabezpečovania predmetu zákazky, za súčasného 
splnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní. V súvislosti s potrebou   
čo najpresnejšej špecifikácie predmetu zákazky , opisu jednotlivých položiek zákazky potrebuje osloviť 
v rámci prípravných trhových konzultácií budúcich možných  dodávateľov s otázkami, aby opis zákazky 
mohol byť predložený čo najpresnejšie. 
Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná, pričom každý subjekt sa môže slobodne 
rozhodnúť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií. 
Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní dokumenty a informácie 
potrebné k prípravným trhovým konzultáciám aj na svojej webovej stránke  (https://www.kezachranka.sk)   
a v profile verejného obstarávateľa, vedenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
Komunikácia v priebehu prípravných  trhových konzultácií:  
- Komunikácia a výmena informácií v prípravných trhových konzultáciách sa bude 

uskutočňovať v písomnej forme  výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný 
obstarávateľ vybraným subjektom ako aj záujemcom, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa 
prípravných trhových konzultácií na základe zverejnených informácií v profile verejného 
obstarávateľa ako aj na svojej  internetovej stránke poskytne potrebné materiály k zapojeniu sa do 
prípravných trhových konzultácií.  

- Verejný obstarávateľ si dovoľuje požiadať záujemcov, aby svoj záujem o účasť na prípravných 
trhových konzultáciách nahlásili  na e-mailovej adrese: mvo@kezachranka.sk  

Do e-mailu záujemca o účasť uvedie najmä:  
- Identifikačné údaje záujemcu o účasť v PTK (viď formulár v Prílohe) 
 
Obsah prípravných trhových konzultácií: 
- základné okruhy tém k prípravným trhovým konzultáciám sa nachádzajú v profile verejného 

obstarávateľa ako aj na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

https://www.kezachranka.sk/
mailto:mvo@kezachranka.sk


 
Rozhodnutie zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií musí byť slobodné a vážne. 
Samotných prípravných trhových konzultácií sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty a / alebo 
ich zástupcovia, ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, dôsledkov 
vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách a súhlasia s nimi 
(§ 24 a § 40 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní). 
Verejný obstarávateľ prehlasuje, že v spojitosti s prípravnými trhovými konzultáciami prijme primerané 
opatrenia v takom rozsahu, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. 
 
Predpokladaný harmonogram PTK: 

04.05.2020 – odoslanie Oznámenia o prípravných trhových konzultáciách do  Vestníka verejného 

obstarávania 

06.05.2020 -  Začiatok PTK - odoslanie podkladov k PTK a dotazníka vybraným subjektom k vyplneniu 

06.05.2020 –  zverejnenie okruhy tém k riešeniu v rámci PTK v profile verejného obstarávateľa a na 

internetovej stránke verejného obstarávateľa 

19.05.2020 -  lehota na doručenie vyplnených dotazníkov k predmetnému PTK 

20.05.2020 – Vyhodnotenie PTK, finalizácia záverov z PTK, ukončenie PTK 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č.1 – Formulár k PTK -  Identifikácia hospodárskeho subjektu 

Príloha č.2 – Tabuľka k naceneniu  podľa položiek  

Príloha č.3  - Okruhy a otázky v rámci PTK  

Príloha č.4 -  Opisy jednotlivých položiek OOPP  

 


