Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií
v súlade § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Názov predmetu zákazky: Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných
zamestnancov – mediatéka - časť 2: Tvorba audio a video nahrávok pre mediatéku
Verejný obstarávateľ: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
Verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého
procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 ZVO, zrealizoval v období od
11.02.2019 do 14.02.2019 (resp. do 25.02.2019)1 prípravné trhové konzultácie s potenciálnymi
poskytovateľmi služieb.
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v prípravných trhových konzultáciách nasledujúce
hospodárske subjekty:
P.č. Obchodné meno/názov účastníka trhu, sídlo/miesto podnikania účastníka trhu alebo adresa pobytu
1.

Ivan Michalek, A. Nográdyho 11, 960 01 Zvolen, IČO: 33 287 384

2.

cinema look s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 958 622

3.

Marek Vaco, Slnečná 266/11, 962 37 Kováčová, IČO: 43 522 068

Verejný obstarávateľ zároveň uverejnil dňa 11.02.2019 informáciu o konaní prípravných trhových
konzultácií na webovom sídle verejného obstarávateľa: http://www.ja-sr.sk/node/5046, pričom bolo
umožnené, aby sa týchto konzultácií mohli zúčastniť aj iní potenciálni poskytovatelia služieb v
prípade ich záujmu.
Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. V
súvislosti s vyššie uvedeným, bola na uskutočnených prípravných trhových konzultáciách s účastníkmi
trhu konzultovaná predpokladaná hodnota zákazky.
1

Verejnému obstarávateľovi neboli predložené indikatívne cenové ponuky zo stany všetkých hospodárskych
subjektov, ktoré požiadal o účasť v prípravných trhových konzultáciách. V nadväznosti na túto skutočnosť došlo
k opätovnému kontaktovaniu hospodárskeho subjektu - Ivan Michalek, so sídlom A. Nográdyho 11, 960 01
Zvolen so žiadosťou o informáciu či zotrváva pri svojej pôvodnej ponuke z októbra 2018, keďže v stanovenom
termíne nebola z jeho strany doručená cenová ponuka. Ani po opätovnom oslovení tohto hospodárskeho subjektu
verejný obstarávateľ neobdržal od neho cenovú ponuku, resp. informáciu či zotrváva pri svojej pôvodnej
ponuke. Vzhľadom na popísanú situáciu sa teda verejnému obstarávateľovi ani po opakovanom kontaktovaní
predmetného hospodárskeho subjektu nepodarilo získať 3 cenové ponuky, pričom je nevyhnutné poukázať na
skutočnosť, že pri danom predmete zákazky nemal verejný obstarávateľ možnosť uskutočniť prieskum trhu iným
spôsobom (z cenového prieskumu z webových sídiel potenciálnych dodávateľov, z vlastnej databázy o
skutočných nákladoch rovnakej alebo porovnateľnej obstarávanej komodity, ktoré boli obstarávané v
predchádzajúcom kalendárnom roku, z cien rovnakých alebo podobných predmetov v čase určenia PHZ
identifikovaných na webových stránkach CRZ a/alebo EKS uvedených v cenových ponukách úspešných
uchádzačov, resp. v zmluvách uzatvorených s úspešnými uchádzačmi, z aktuálnych katalógov potenciálnych
dodávateľov (listinných, uvedených na internetových stránkach), z aktuálnych katalógov potenciálnych
dodávateľov (listinných, uvedených na internetových stránkach atď.). Zároveň verejný obstarávateľ poukazuje
na to, že určenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe znaleckého posudku prípadne odbornej analýzy by
bolo spôsobovalo neprimerane vysoké finančné náklady.

Indikatívne cenové ponuky predložili hospodárske subjekty: cinema look s.r.o., so sídlom Starohorská
8, 974 01 Banská Bystrica a Marek Vaco, so sídlom Slnečná 266/11, 962 37 Kováčová2.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe aritmetického priemeru obdržaných
predpokladaných celkových cien za poskytnutie služby.
V Pezinku 27.02.2019

Vypracoval:
...............................................................................................
PhDr. Zuzana Kostolányiová,
vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP
Omšenie, poverená vedením kancelárie akadémie

Za Justičnú akadémiu SR:
...............................................................................................
JUDr. Peter Hulla,
riaditeľ Justičnej akadémie SR

2

S odkazom na skutočnosti popísané v poznámke č. 1, verejný obstarávateľ pri určení predpokladanej hodnoty
zákazky vychádzal v prípade hospodárskeho subjektu - Ivan Michalek, so sídlom A. Nográdyho 11, 960 01
Zvolen z jeho pôvodnej indikatívnej cenovej ponuky (z októbra 2018). Opodstatnenosť použitia takéhoto
postupu a z neho vyplývajúce správne (predmetu zákazky zodpovedajúce) určenie predpokladanej hodnoty
zákazky je odôvodnené aj tým, že výška celkových cien v rámci ponúk predložených spoločnosťami: cinema
look s.r.o., so sídlom Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica a Marek Vaco, so sídlom Slnečná 266/11, 962 37
Kováčová je totožná s pôvodne ponúknutými cenami v rámci prípravných trhových konzultácií z októbra 2018.

