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Oznámenie o konaní prípravnej trhovej konzultácii 

 

 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov dňa 22.8.2018 

zverejnil na svojej webovej stránke  Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácii 

k predmetu zákazky  Nemocničný informačný systém. Zároveň priamo ( mailom) požiadal 

o účasť hospodárske subjekty : 

 

P.č. Názov hospodárskych subjektov 

1. LCS  ELECTRONICS, spol. s r.o Jesenského 7 , 040 01 Košice 

Slovensko 

2.  PROSOFT spol. s r.o. Košice Letná 27 040 01 Košice   Slovenská republika 

3.  DATALAN, a. s. Galvaniho 17/A  821 04 Bratislava 

4.  STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Martina Rázusa 9 , 010 01 Žilina 

Slovenská republika 

 

V stanovenom termíne potvrdili záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách 

spoločnosti : 

 
PROSOFT spol. s r.o. Košice Letná 27 040 01 Košice,   Slovenská republika 

DATALAN, a. s. Galvaniho 17/A  821 04 Bratislava, Slovenská republika 
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Martina Rázusa 9 , 010 01 Žilina, Slovenská republika 

  

 

1.Verejný obstarávateľ oznamuje hospodárskym subjektom, že v termíne od: 26.9.2018-

28.9.2018 sa uskutočnia prípravné trhové konzultácie ( ďalej len ,,PKT“) za účelom prípravy 

verejného obstarávania a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky za účasti zástupcov 

verejného obstarávateľa a zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu v sídle verejného 

obstarávateľa. 

 

Časový harmonogram PTK :  

 

P.č. Názov hospodárskeho subjektu Dátum a čas PTK 

1. PROSOFT spol. s r.o. Košice Letná 

27 040 01 Košice   Slovenská 

republika 

26.9. o 10:00 

2.  STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 

Martina Rázusa 9 , 010 01 Žilina 

Slovenská republika 

27.9. o 09:00 
 

3.  DATALAN, a. s. Galvaniho 17/A  821 

 04 Bratislava 

 

28.9. o 10:00 
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2.Pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o zákonnej 

úprave prípravných trhových konzultácií a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti 

hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách, (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o 

verejnom obstarávaní), 

 

4.Každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových 

konzultácií, bude poskytnutý časový priestor maxim.4 hod.. na odprezentovanie ponúkaného 

nemocničného informačného systému, vrátane možnosti prezentácie na PC/projektore, 

,hospodársky subjekt v rámci svojej prezentácie má možnosť vyjadriť sa k objektivite 

navrhovaného opisu predmetu zákazky, prípadne ho doplniť o ďalšie vhodné objektívne 

požiadavky, ktoré však nesmú mať diskriminačný charakter, 

 

5.S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 

hospodárska súťaž, bude z celého priebehu prípravných trhových konzultácií vyhotovená 

zápisnica ,ktorá bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa; zápisnica o priebehu 

prípravných trhových konzultácií bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

6. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť prípravných trhových 

konzultácií : 

a) predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie hospodárskeho subjektu dodať 

predmet zákazky (napr. fotokópia výpisu z obchodného registra - postačuje výtlačok z 

www.orsr.sk alebo inej ekvivalentnej databázy, fotokópia živnostenského listu), 

b) hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií môže predložiť 

informatívne/propagačné materiály predmetu zákazky. 

 

7.Náklady spojené s trhovými konzultáciami 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša 

hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. 

cestovné, dovoz a odvoz vzorky, poistenie). 

 

8.V prípade záujmu o účasť v PKT, resp. o poskytnutie informácii, ktoré sa vymenili 

s hospodárskymi subjektmi pri príprave verejného obstarávania v príslušnej prípravnej trhovej 

konzultácii kontaktujte verejného obstarávateľa elektronicky na e mailovej adrese : 

peter.belan@fnspza.sk, alebo telefonicky : 041/5110 206, mobil : 0911 444 588. 

 

 

 

V Žiline, 18.9.2018 
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