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 – zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáži, konferencií, tlmočníckych
a prekladateľských služieb - časť 1: Jazykové vzdelávacie aktivity, časť 4: Poskytnutie tlmočníckych a
prekladateľských služieb
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 zákona, zrealizoval v období od
20.09.2018 do 26.09.2018 prípravné trhové konzultácie s potenciálnymi poskytovateľmi služieb.
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v prípravných trhových konzultácií nasledujúce
hospodárske subjekty:
Por.číslo Obchodné meno/názov účastníka trhu, sídlo/miesto podnikania účastníka trhu alebo adresa
pobytu
1.

EMPIRE Bratislava s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 935 227

2.

Vzdelávacia Akadémia Žilina, s.r.o., Predmestská 1348/51, 010 01 Žilina, IČO: 46 785 698

3.

Jazyková škola Žilina, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina, IČO: 00215597

A zároveň verejný obstarávateľ uverejnil dňa 20.09.2018 informáciu o konaní prípravných trhových
konzultácií na webovom sídle verejného obstarávateľa: http://www.ja-r.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 najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní
nediskriminačných špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť
všetci potenciálni poskytovatelia pôsobiaci na trhu, ako aj stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky. V súvislosti s vyššie uvedeným, boli na uskutočnených prípravných trhových konzultáciách s
účastníkmi trhu konzultované najmä nasledovné okruhy tém:
-

nediskriminačný opis predmetu zákazky

-

predpokladaná hodnota zákazky

Z výstupov predložených účastníkmi trhu vyplynulo, že opis predmetu zákazky je našpecifikovaný
jednoznačne, nestranne, nediskriminačne a dostatočne na stanovenie kvalifikovanej ceny za predmet
zákazky vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov prípravných trhových konzultácií nevzniesol
pripomienky k opisu predmetu zákazky a všetci traja predložili indikatívne cenové ponuky.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako najnižšia z obdržaných indikatívných celkových
cien za poskytnutie služby.

V Pezinku 26.09.2018

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

