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Výzva  

 
pre účely účasti na trhových konzultáciách  

v rámci prípravy výberového konania  
 

 

 
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete 

 

 

Zákazka na dodanie tovarov, poskytnutie služieb 

 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  

IČO: 17335825 

Vojtecha Spanyola 43 

012 07 Žilina  

Slovensko  

Webové sídlo (internetová adresa)  

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/427788 

Hlavná adresa (URL): http://www.fnspza.sk  
 

Termíny do kedy je možné prihlásiť sa na prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK):  

Od  04.06.2021 do 21.6.2021  v čase do 24 00 hod. 

 

Kontaktná osoba: PhDr. Silvia Taligová  

e-mail:  taligova@fnspza.sk     

                                                                Všeobecné informácie:  

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  má v pláne realizovať nákup Novej digitálnej telefónnej ústredne 

a upgrade siete. 

1. V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ  Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Žilina  ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý 

bude v procese verejného obstarávania vystupovať ako  verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1. 

písm. d) ZVO, pripravuje prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov a 

odbornej verejnosti (ďalej len „PTK“) za účelom prípravy následného verejného obstarávania, 

informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania 
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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 predpokladanej hodnoty zákazky. 

     Predmetom zákazky budú i služby ako: zaškolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací  protokol, záznam zaškolenia 

Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  bude proces PTK a proces verejného 

obstarávania realizovať cez modernizovaný systém EVO , ktorého správcom je Úrad pre verejné 

obstarávanie. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými 

prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie 

ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v 

modernizovanom systéme EVO. 

2. Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude prebiehať výhradne 

elektronicky; na strane verejného obstarávateľa prostredníctvom mailovej adresy : taligova@fnspza.sk 

 

3. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií môžu hospodárske subjekty zasielať svoje 

otázky, návrhy alebo pripomienky výhradne elektronicky; na strane verejného obstarávateľa 

prostredníctvom mailovej adresy : taligova@fnspza.sk 

 

 

4.  Verejný obstarávateľ na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné 

obstarávanie a na svojej webovej stránke  zverejní  všetky  potrebné  informácie,  ktoré  budú  počas  

celého  trvania prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez 

obmedzení prístupné.  

 

Verejný obstarávateľ taktiež zverejní predbežne navrhovaný Opis predmetu zákazky príloha č. 1 ako 

aj sprievodnú dokumentáciu prípravných trhových konzultácií prílohy č.2, č.3 a č.4 , ktoré budú 

zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie : 

www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/427788 

a zároveň na webovej adrese sídla verejného obstarávateľa :  

 

www.fnspza.sk,  

http://www.fnspza.sk/sk/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie 

 

 

Účelom zverejnených predbežne pripravených a uchádzačom vyplnených  príloh je naplniť cieľ a účel 

týchto  prípravných  trhových  konzultácií  a  to  najmä  zistiť,  či  trh  ponúka  verejným 

obstarávateľom  požadované  riešenie,  resp.  či  existuje  iné  vhodné  riešenie  a  aká  je 

predpokladaná hodnota zákazky. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a 

hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa 

prípravných trhových konzultácií.; 
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5. 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 : 

 

5.1 svoje identifikačné údaje (prihlasovací formulár – príloha č.4 ) 

 

5.2 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. 

 
 najneskôr do 21.06.2021 do 2400 hod. miestneho času.;  

V deň konania PTK  odovzdá verejnému obstarávateľovi vyplnenú prílohu č.2 :  Okruhy a 

otázky v rámci prípravných trhových konzultácii. 

 

5.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša 

hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;  

 

5.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a 

obsahu prípravných trhových konzultácií kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných 

zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.;  

 

5.5 Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom 

jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;  

 

5.6 Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu o ich 

priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových 

konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave 

zadávacej dokumentácie na svojom profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie : 

www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/427788 

a zároveň na webovej adrese sídla verejného obstarávateľa :  

 

www.fnspza.sk,  

http://www.fnspza.sk/sk/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie 

 

5.7. Samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty a/alebo ich 

zástupcovia, ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti 
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hospodárskeho subjektu na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní). 

6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 

písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov oznamuje, že prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) sa predbežne 

uskutočnia v dňoch od  29.06 až 02.07.2021 od 9:00 hod.  v priestoroch Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Žilina .  

Aktuálny termín a čas konania PTK  bude v závislosti od počtu prihlásených záujemcov 

stanovený buď  pre každého záujemcu samostatne alebo aj v jeden termín spoločne pre 

všetkých záujemcov. Verejný obstarávateľ zašle každému záujemcovi potvrdenie 

o prijatí/neprijatí jeho žiadosti o účasť na PTK, potvrdeným záujemcom o účasť na PTK bude 

zároveň  odoslaná  informácia s presným dátumom a časom konania PTK a to na jeho 

kontaktnú e-mailovú adresu ,ktorú uchádzač uvedenie v prihlasovacom  formulári – príloha 

č.4. 

Verejný obstarávateľ odporúča účastníkom prípravu odpovedí na jednotlivé otázky 

spracované v prílohe č. 2., do začiatku  PTK kde verejnému obstarávateľovi predloží listinne 

už vyplnený zoznam v podobe odpovedí na jednotlivé otázky, čo pomôže verejnému 

obstarávateľovi pri stanovení a príprave transparentnej a hospodárnej verejnej súťaži. 

 

6. Na adresu elektronickej pošty uvedenú hospodárskym subjektom v žiadosti o účasť na prípravných 

trhových  konzultáciách (viď  vyššie) zašle  verejný  obstarávateľ  v lehote  nie  kratšej  ako 5 

pracovných dní pred začatím prípravných trhových konzultácii s príslušným hospodárskym 

subjektom: 

• termín a spôsob uskutočnenia prípravných trhových konzultácii určený konkrétnemu  

hospodárskemu subjektu so záujmom o účasť vrátane všetkých príloh, ktoré budú 

zverejnené na  : 

 
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/427788 

a zároveň na webovej adrese sídla verejného obstarávateľa :  

 

www.fnspza.sk,  

http://www.fnspza.sk/sk/verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie 
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Prílohy: 

- č. 1 Navrhovaný technický opis predmetu zákazky 

- č. 2 Spracované okruhy otázok   

- č. 3 Predbežne stanovené podmienky účasti a ostatné požiadavky 

- č.4  Prihlasovací formulár 

 


