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Výzva na prípravné trhové konzultácie pre účel zabezpečenia zákazky na odvoz 

a likvidáciu odpadu v meste Rožňava 

(podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:     Mesto Rožňava 

Adresa sídla:    Štefánikova 29, 048 01 Rožňava 

IČO:     00 328 758 

Internetová adresa:   www.roznava.sk 

Profil verejného obstarávateľa:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6062

  

Mesto Rožňava ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vyzýva na prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“), ktoré sa uskutočnia v termíne do 21.09.2020 
(vrátane).  
 
Účel PTK 
 
Verejný obstarávateľ za účelom overenia úplnosti, primeranosti a objektívnosti požiadaviek na 
predmet zákazky a podmienok účasti očakáva od hospodárskych subjektov predloženie vyplnených 
dokumentov tvoriacich prílohu tejto výzvy a to do 21.09.2020 (vrátane).  
 
Spôsob komunikácie 
 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi v rámci PTK bude prebiehať 
výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailovej adresy vo.spektres@gmail.com.  
 
Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť PTK 
 
Verejný obstarávateľ od hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zúčastniť PTK požaduje, aby:  

 

 Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK bolo slobodné a vážne 

 Znalosť obsahu zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, dôsledkov vyplývajúcich z 

účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách a súhlas s nimi (§ 25 a 

§ 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 



Mesto Rožňava 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Náklady spojené s PTK 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Informácie  

Záujemca o PTK zašle doplnené informácie a údaje uvedené v samostatných dokumentoch tvoriacich 

prílohu tejto výzvy označené ako „Otázky - PTK“ a  „Formulár identifikácia hospodárskeho subjektu“  

v termíne do 21.09.2020 (vrátane) prostredníctvom elektronickej komunikácie na emailovú adresu 

vo.spektres@gmail.com . 

Uvedené dokumenty predstavujú okruh otázok, ktoré požaduje obstarávateľ zodpovedať v rámci PTK. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemcami doručené dokumenty boli v .pdf alebo inom 

ekvivalentnom formáte brániacom následnému editovaniu dokumentu inou osobou ako jeho autorom. 

Verejný obstarávateľ v prípade potreby môže rozhodnúť o ďalšom postupe v rámci PTK spočívajúcom 

v osobných konzultáciách so záujemcami, ktorí prejavili svoj záujem o účasť v PTK zaslaním 

dokumentov podľa predchádzajúceho odseku.  

Doplňujúce informácie 

Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatných dokumentoch, ktoré sú prílohou 

tejto výzvy. Všetky dokumenty sú zároveň zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí informácie a poznatky z PTK a následne určí definitívny opis predmetu 

zákazky a požiadavky na predmet zákazky, prípadne podmienky účasti.  

 

Prílohy: 

1. Formulár – identifikácia hospodárskeho subjektu 

2. Požiadavky na predmet zákazky  

3. Otázky - PTK 


