
Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách 
v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou s názvom 

 

„Základná sanácia ciest bez asfaltového povrchu v obci“ 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov: Obec Andovce 
Sídlo: Hlavná 157/2, 941 23 Andovce 
V zastúpení: Peter Puss, starosta obce 
(ďalej len: „verejný obstarávateľ “) 

 

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásiť zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je 
základná sanácia ciest bez asfaltového povrchu v obci. Cieľom zákazky je vysypanie a 
zhutnenie dier a nerovností na cestách v správe obce bez asfaltového povrchu. 

 

Verejný obstarávateľ nedisponuje odborníkmi v danom odvetví. Preto sa rozhodol realizovať 
prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) ohľadne otázok súvisiacich s opisom 
predmetu verejného obstarávania a určenia predpokladanej hodnoty zákazky, pričom pri 
realizácii prípravných trhových konzultácií realizuje primerané opatrenia na ochranu 
hospodárskej súťaže, ktoré sú uvedené v § 25 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Predmetom plánovanej zákazky bude dodanie hotového diela podľa špecifikácie, pričom sa 
jedná o nasledovné ulice: 

1. Dlhá   : 130 m 
2. Pod kalváriou : 440 m 
3. Jazerná  : 260 m 
4. Miskolcziho  : 150 m 
5. A. Jedlika  : 360 m 
6. Marhuľová  : 700 m 
7. Cintorínska  : 220 m 
8. Parková  : 200 m 
9. Hviezdoslavová : 100 m 
10. Topoľová  : 170 m 

 

Okruh otázok k PTK: 
1. Vyšpecifikovanie materiálu na vysypanie 
2. Vyšpecifikovanie spôsobu zhutnenia povrchu 
3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky ako hotového diela 

 
Prihlasovací formulár k tomuto PTK je neoddeliteľnou súčasťou Oznámenia. Predkladanie 
dokumentov s odpoveďami je možné do 3.3.2023 do 16-tej hodiny na uvedené mailové 
adresy (na všetky uvedené adresy súčasne): 
starosta@andovce.sk 
poslanec.csemezova@gild.sk 
tamas.volby22@gmail.com 
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Príloha č. 1 k oznámeniu o 
začatí PTK 

 

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému 
zapojeniu záujemcov na predmet zákazky „Základná sanácia ciest v 

obci Andovce bez asfaltového povrchu“ 
 

 

Názov hospodárskeho subjektu (ďalej len 
„záujemca“) 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania 
 

 

IČO 
 

Meno a priezvisko osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených vystupovať za 
záujemcu na prípravných trhových 
konzultáciách 

 

 

Telefón 
 

 

e-mailová adresa 
 

 

Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za 
záujemcu 

 

 

Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením písomného 
záznamu z priebehu prípravných trhových konzultácií. 

 


