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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:  Pekárske výrobky 

Verejný obstarávateľ:    Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava 

Verejný obstarávateľ  z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky v rámci verejnej súťaže s názvom Dodávka 

potravín – II. – časť 3: Pekárske výrobky, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v 

Úradnom vestníku Európskej únie č. S 196 zo dňa 10.10.2019 pod zn. 2019/S 196 – 475461 a vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 206/2019 zo dňa 11.10.2019 pod zn. 26578 – MST, v súlade s ustanovením § 25 ods. 

1 zákona, zrealizoval v období od 27.11.2019 do 06.12.2019 prípravné trhové konzultácie s potenciálnymi 

dodávateľmi požadovaného tovaru.  

Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v prípravných trhových konzultáciách nasledujúce hospodárske 

subjekty: 

Por. 
číslo 

Obchodné meno/názov hospodárskeho subjektu, sídlo/miesto podnikania hospodárskeho 
subjektu alebo adresa pobytu, resp. pekárne 

1. Karloveská pekáreň, Levárska 466/13, 841 04 Karlova Ves 

2. Zlatý Bochník, Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava 

3. Pekáreň na Kolibe, Jeséniova 3530/19, 831 01 Bratislava 

4. Naša pekáreň, Saratovská 3228/9, 841 02 Dúbravka 

5. Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta mládeže 2324/12, 901 01 Malacky 

6. RUDLA - Moje Potraviny, Mariánska 2222/3, 811 08 Bratislava 

7. Pekáreň u Floriánka, Československých tankistov 7110/149, 841 06 Záhorská Bystrica 

8. Framipek, s.r.o., Poľná 1266/77, 900 81 Šenkvice 

9. Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o., Športová 737/6, 900 42 Dunajská Lužná 

10. František Pachner – Pekáreň Pachner, Pri Suchom mlyne 28, 811 04 Bratislava 

11. Pemaris, s.r.o., Záhumenná 304/52, 851 10 Čunovo 

12. DAPEK, spol. s r.o, Narcisová 797/3, 821 01 Bratislava 

13. Pekáreň Bageta, Svätoplukova 2739/13, 902 01 Pezinok 

 

Zároveň verejný obstarávateľ uverejnil dňa 27.11.2019 informáciu o konaní prípravných trhových konzultácií na 

webovom sídle verejného obstarávateľa: http://www.rdssklenarova.sk/oznamy-verejnosti-2019/ds-1060/p1=1622, 

pričom bolo umožnené, aby sa týchto konzultácií mohli zúčastniť aj iní potenciálni dodávatelia požadovaných 

tovarov v prípade ich záujmu. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri 

definovaní nediskriminačných špecifikácií predmetu zákazky, ako aj zmluvných podmienok tak, aby sa verejného 

obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu, ako aj stanovenie predpokladanej 
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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  

- primerané a nediskriminačné zmluvné podmienky 

- predpokladaná hodnota zákazky 

Dokumenty ktoré boli použité v rámci prípravných trhových konzultácií, t.j. opis predmetu zákazky, návrh rámcovej 

dohody a vzor štruktúrovaného rozpočtu boli súčasťou verejnej súťaže už vyššie uvedenej, v rámci ktorej v časti tri 

Pekárske výrobky, nebola predložená ani jedna ponuka. 

Na základe vykonaných prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ upravil: 

- opis predmetu zákazky 

- návrh rámcovej dohody 

- vzor štruktúrovaného rozpočtu. 

 

Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny potravinárskych výrobkov, verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu 

zákazky stanovil na základe najvyššej z obdržaných indikatívnych celkových cien za požadovanú dodávku tovarov. 

V Bratislave, dňa 30.12.2019 

 

Vypracovala:  

 

........................................ 

Ing. Adriana Hrivnáčiková 

 

Za verejného obstarávateľa:  

 

................................................................ 

PhDr. Mária Mattovič Straková, riaditeľka 


