
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 26 
 

 
 
 
 

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií 
 
k pripravovanému verejnému obstarávaniu pre predmet zákazky s názvom: „Fotorámiky a darčekové tašky“ podľa ustanovenia 

§ 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 a č. 2 tohto Oznámenia. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Adresa sídla: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava  
IČO: 308 44 879 
Kontakt: Ing. Gabriela Knapová 
e-mail: gabriela.knapova@nku.gov.sk 
Internetová adresa (URL): https://www.nku.gov.sk/ 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
2. Účel prípravných trhových konzultácií 
Za účelom overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných 
hospodárskych subjektov a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky vrátane spresnenia opisu predmetu zákazky a stanovenia 
PHZ.  
 
3. Náklady spojené s účasťou na PTK 
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 
 
4. Priebeh PTK a účasť 
a) PTK sú určené pre hospodársky subjekty, ktoré vedia poskytnúť predmet zákazky.  
b) PTK prebiehajú v prvom kole výhradne dištančnou a písomnou formou. 
c) Hospodársky subjekt sa do PTK prihlási tak, že vyplní formulár v prílohe č. 3 a zašle ho verejnému obstarávateľovi 
mailom na gabriela.knapova@nku.gov.sk najneskôr do 21.10.2022 do 12,00 hod. 
d) Hospodársky subjekt zašle na adresu uvedenú v bode 1. Identifikácia verejného obstarávate vzorku fotorámiku a vzorku 
darčekovej tašky najneskôr do 21.10.2022 do 12,00 hod. 
e) Verejný obstarávateľ následne vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK. V procese hodnotenia 
získaných informácií môže verejný obstarávateľ požiadať hospodársky subjekt o vysvetlenie ním poskytnutých informácií. Následne 
verejný obstarávateľ rozhodne či uskutoční aj druhé kolo PTK formou osobných stretnutí alebo budú postačovať informácie získané 
v rámci prvého kola. V prípade konania druhého kola PTK bude verejný obstarávateľ vybrané hospodárske subjekty zapojené do 
prvého kola kontaktovať individuálne. 
f) Na podklade vyhodnotenia PTK verejný obstarávateľ určí opis a podmienky verejného obstarávania. 
 
5. Doplňujúce informácie 
Vyhlasovateľ prehlasuje, že v spojitosti s PTK prijme primerané opatrenia v takom rozsahu, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže. 
Účasťou na PTK hospodársky subjekt berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, ktoré poskytol verejnému 
obstarávateľovi v rámci PTK. Tieto informácie budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa vo forme zápisnice, no v 
anonymizovanej podobe, t. j. bez identifikačných údajov hospodárskeho subjektu. 
Vyhlasovateľ v záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú požadovaným predmetom 
zákazky, oznámenie o konaní PTK zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania prostredníctvom EVO 
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.html a zároveň na svojom webovom sídle https://www.nku.gov.sk/vyzvy-na-verejne-
obstaravanie . 
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Prílohy: 
Príloha č. 1 - stručný opis predmetu zákazky fotorámiky 
Príloha č. 2 – stručný opis predmetu zákazky darčekovej tašky 
Príloha č. 3 - formulár 



 

 

Príloha č. 1  

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY FOTORÁMIKY  

 

Predmetom zákazky je dodanie fotorámikov podľa nižšie uvedenej špecifikácie, s vygravírovaným logom alebo 
potlačou loga (záleží od materiálu fotorámiku) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v spodnej časti 
fotorámiku (v jeho užšej časti rozmeru 13 cm), v počte 1 000 ks. 

 

Špecifikácia/popis tovaru: 

 Rámik na fotku rozmeru 13 x 18 cm 
 Šírka rámiku: 2 - 3cm 
 Veľkosť loga: prispôsobená hrúbke rámu a veľkosti fotorámiku  
 Farba loga: jednofarebné 
 Umiestnenie loga: v pravom dolnom rohu fotorámiku  
 Farba rámiku: viď. Ilustračné foto nižšie  
 Materiál: kov, plast, sklo...nie je preferovaný konkrétny materiál  
 Rámik musí byť zabalený v krabičke s priehľadnou vrchnou časťou 
 Fotorámik je možné postaviť na poličku vertikálne, nie zavesiť na stenu 
 Elegantný dizajn  

Termín dodania: do 09.12.2022 

Ilustračné foto: 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

Príloha č. 2 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  DARČEKOVÉ TAŠKY 

 

Predmetom zákazky je dodanie papierových tašiek podľa nižšie uvedenej špecifikácie s potlačou loga Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v počte 1 000 ks. 

 

Špecifikácia/popis tovaru: 

 Rozmer tašky šírka/výška/hĺbka: 32 cm/27 cm/10 cm prípadne 27 cm/32 cm/10 cm (odchýlka +- 2 cm) 
 Veľkosť loga: prispôsobená veľkosti taške (cca 19 x 15 cm)  
 Farba loga: jednofarebné 
 Umiestnenie loga: v strede tašky 
 Potlač loga: jednostranná  
 Farba tašky: viď. Ilustračné foto nižšie  
 Materiál: laminovaná papierová taška  
 Elegantný dizajn  

Termín dodania: do 09.12.2022 

Ilustračné foto: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky 
 

„Fotorámiky a darčekové tašky“ 
 

 
 
  

Názov hospodárskeho subjektu 
 

Sídlo alebo miesto podnikania 
 

IČO 
 

IČ DPH 
 

Meno a priezvisko, titul osoby/osôb 
oprávnenej/ oprávnených zastupovať 
hospodársky subjekt na prípravných 
trhových konzultáciách 

 

Webové sídlo 
 

Telefón 
 

Emailová adresa 
 

Dátum a podpis: 
 



Príloha č. 3 oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Zoznam otázok v PTK 

 

č. Otázka Odpoveď 

1. Je pre Vás Opis predmetu zákazky zrozumiteľný, 
postačujúci?  

 áno 
 nie 

2. 
Ste schopný do 9.12.2022 dodať 1 000 ks fotorámikov 
a 1 000 ks darčekový tašiek podľa uvedeného opisu predmetu 
zákazky?  

 áno 
 nie 

3. 
Aká je cena 1 ks fotorámikov s potlačou v EUR bez DPH pri 
počte 1 000 ks?  

 

4. Aká je cena 1 ks darčekovej tašky s potlačou v EUR bez DPH 
pri počte 1 000 ks?  

 

6. 
Aké náklady vstupujú do cenotvorby? (napr. grafické 
spracovanie, dodanie a podobne...) prosím uveďte 
jednotlivé náklady a jednotkové ceny v eur bez DPH 

 

7. Je uchádzač registrovaným sociálnym podnikom alebo 
chránenou dielňou?  

 áno 
 nie 

Iné postrehy, pripomienky, otázky:  
 
 
 
 
 


