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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279073-2021:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Žilina: Telekomunikačný systém
2021/S 107-279073

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17335825
Poštová adresa: Vojtecha Spanyola 43
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 012 07
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Silvia Taligová
E-mail: taligova@fnspza.sk 
Telefón:  +421 415110193
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.fnspza.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157

I.3) Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.5) Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Prípravné trhové konzultácie - Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete
Referenčné číslo: PTK/040/21/20

II.1.2) Hlavný kód CPV
32524000 Telekomunikačný systém

II.1.3) Druh zákazky
Tovary

II.1.4) Stručný opis:
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Prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK) za účelom prípravy následného verejného obstarávania, 
informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a uskutočnenia 
odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného 
obstarávania a overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti predbežne stanovených požiadaviek na 
plnenie predmetu zákazky ako i stanovenia nediskriminačných podmienok účasti u relevantných subjektov na 
trhu a za účelom určenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
32413100 Sieťové smerovače
48821000 Sieťové servery
32422000 Sieťové komponenty

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

II.2.4) Opis obstarávania:
Prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK) za účelom prípravy následného verejného obstarávania, 
informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a uskutočnenia 
odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného 
obstarávania a overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti predbežne stanovených požiadaviek na 
plnenie predmetu zákazky ako i stanovenia nediskriminačných podmienok účasti u relevantných subjektov na 
trhu a za účelom určenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky.
Predmetom PTK sú konzultácie k zabezpečeniu nákupu a dodania tovaru minimálne v rozsahu prílohy č. 1 
Navrhovaný technický opis predmetu zákazky dostupný na profile verejného obstarávateľa v dokumentoch 
zákazky,, Prípravné trhové konzultácie - Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete".

II.2.14) Doplňujúce informácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (ďalej len verejný obstarávateľ) týmto vyhlasuje PTK podľa § 25 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na stránke
www.uvo.gov.sk, formou zverejnenia predbežného oznámenia.

II.3) Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
02/09/2021

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:
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Požiadavky na hospodárske subjekty.
Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré by sa mohli 
zúčastniť prípravných trhových konzultácií rozhodol stanoviť nasledujúce požiadavky:
1.Rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne.
2. PTK sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený dodávať predmet zákazky v súlade s § 
32 zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
3. Hospodársky subjekt sa pred začiatkom PTK preukáže kópiou výpisu z Obchodného registra SR alebo 
obdobným dokladom z iného štátu, ktorý odovzdá spolu s vyplnenou prílohou č.2 Okruhy a otázky v rámci 
prípravných trhových konzultácii verejnému obstarávateľovi. V prípade, že sa PTK zúčastní/zúčastnia 
zástupca/zástupcovia hospodárskeho subjektu, tak aj poverením/povereniami od osoby oprávnenej konať za 
hospodársky subjekt.
4. Samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty a/alebo ich zástupcovia, ktoré sú si 
vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK a súhlasia s 
nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní).
5. Verejný obstarávateľ vo svojom profile a na webovej stránke zverejní všetky informácie, dokumenty a prílohy 
potrebné na oboznámenie sa s danou problematikou. Informácie sprístupňuje na nasledovnom webovom linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427788.
6. Komunikácia v priebehu konzultácií:
Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií vrátane žiadosti o účasť na PTK bude prebiehať výhradne 
elektronicky, na strane verejného obstarávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: taligova@fnspza.sk .
7.Požiadavky na účastníka prípravne trhové konzultácie:
Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný zaslať 
verejnému obstarávateľovi výhradne elektronicky; na strane verejného obstarávateľa prostredníctvom mailovej 
adresy: taligova@fnspza.sk 
7.1 svoje identifikačné údaje (prihlasovací formulár príloha č.4)
7.2 stručné informácie (tzv. písomná prezentácia) z ktorej bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a 
vedomosti má hospodársky subjekt v danej oblasti predmetného verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ vo svojom profile zverejní všetky informácie, dokumenty a prílohy potrebné na 
oboznámenie sa s danou problematikou.
Priebeh prípravných trhových konzultácii (ďalej len ,,PTK")
1. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať formou osobného stretnutia/konzultácie v sídle verejného 
obstarávateľa so všetkými hospodárskymi subjektami, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa a 
verejný obstarávateľ im potvrdil prijatie žiadosti o účasť na PTK.
2. Verejný obstarávateľ na základe záujmu hospodárskych subjektov a aktuálnej situácie v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 stanoví termíny riadeného osobného zasadnutia s hospodárskymi subjektami, pričom 
každý zo subjektov si vyberie niektorý z termínov a tento potvrdí elektronicky.
3. S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektami a nenarušenie hospodárskej súťaže, 
bude z PTK vyhotovovaný písomný a zvukový záznam. Účasťou na PTK dáva hospodársky subjekt súhlas na 
vyhotovenie a archiváciu tohto záznamu.
5. PTK so všetkými osobne prítomnými subjektmi budú prebiehať formou osobnej konzultácie v priestoroch 
sídla verejného obstarávateľa v Žiline.
6. Komunikácia počas PTK so subjektmi bude prebiehať v slovenskom jazyku (verejný obstarávateľ pripúšťa aj 
komunikáciu v českom jazyku zo strany hospodárskeho subjektu).

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/05/2021

04/06/2021 S107
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427788
mailto:taligova@fnspza.sk
mailto:taligova@fnspza.sk

