
Oznámenie o zámere realizovať druhé kolo PTK + upravený harmonogram priebehu PTK 

 

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že po vyhodnotení záverov z prípravných trhových 

vyvstala potreba realizovať druhé kolo prípravných trhových konzultácií, v rámci ktorého má 

Trnavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ záujem rámcovo vysvetliť svoje predstavy 

o spôsobe plnenia predmetu zákazky (prípadne zmluvy) úspešným uchádzačom, ktorý vzíde z 

verejnej súťaže.  

Druhé kolo prípravných trhových konzultácií má Trnavský samosprávny kraj v pláne realizovať 

v dňoch od 30.1.2020 do 5.2.2020, so začiatkom o 8:00 hod., resp. 11:00 hod. Zámer realizovať 

druhé kolo prípravných trhových konzultácií je v zmysle dodržania princípov verejného 

obstarávania uverejnený aj na profile verejného obstarávateľa, ako aj na internetovej stránke 

verejného obstarávateľa, pričom za týmto účelom verejný obstarávateľ uverejňuje 

korigendum odhadovaného harmonogramu prípravných trhových konzultácií: 

Korigendum odhadovaného harmonogramu PTK:  

13.12.2019  

 

odoslanie Oznámenia o prípravných trhových 

konzultáciách do Úradného vestníka Európskej únie, 

Vestníka verejného obstarávania.  

Do 7.1.2020 Zverejnenie všetkých potrebných dokumentov 

k prípravným trhovým konzultáciám na profile verejného 

obstarávateľa a na internetovej stránke verejného 

obstarávateľa  

20.1.2020, 21.1.2020 Odhadované termíny konania prípravných trhových 

konzultácií  

Od 22.1.2020  Vyhodnocovanie priebehu PTK, finalizácia záverov z PTK, 

úkony spojené s ukončením PTK 

Od 30.1.2020 do 5.2.2020 Odhadované termíny konania druhého kola prípravných 

trhových konzultácií 

Od 6.2.2020 Vyhodnocovanie priebehu druhého kola PTK, finalizácia 
záverov z druhého kola PTK  

 

V súvislosti s druhým kolom prípravnými trhovými konzultáciami si dovoľujeme požiadať 

záujemcov, aby svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách nahlásili 

bezodkladne na e-mailovej adrese: vo@akmiskovic.sk. 

Do e-mailu záujemca o účasť uvedie najmä: 

- identifikačné údaje záujemcu o účasť na PTK, 

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

konzultácií v zmysle vyššie uvedených termínov, 



- počet zúčastnených osôb na prípravných trhových konzultáciách. 
 

Po vyhodnotení záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách od všetkých 

hospodárskych subjektov zašle verejný obstarávateľ hospodárskym subjektom pozvánku, 

s uvedením konkrétneho termínu konania prípravných trhových konzultácií.  

 


