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Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky  

„Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu“  

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 

Adresa sídla:  Hollého 14,  081 81 Prešov 

IČO:   00610577 

DIČ:   2021281559 

IČ DPH:   IČ DPH:  SK 2021281559 

                                                  Zastúpená:   Ing. Ľubomír Šarník, riaditeľ FNsP J.A.Reimana Prešov 

               Kontaktná osoba: Ing. Katarína Frajkorová, oddelenie verejného obstarávania 

Telefónne číslo: 051/7011060  

E-mail:  frajkorova@fnsppresov.sk 

Internetová adresa: www.fnsppresov.sk 

 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2.  Predmet zákazky  

Názov zákazky: Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu  

  

 Slovník spoločného obstarávania  

Hlavný predmet                      Hlavný slovník :    

                                                 33111720-4 Angiografické prístroje 

   Doplňujúce predmety             33111721-1 Digitálne angiografické prístroje 

     33112000-8 Echo ultrazvukové a dopplerovské  

     zobrazovacie zariadenia  

     51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení 

     80511000-9 Školenie pracovníkov 

     60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

Predmetom zákazky je dodanie angiografického systému s príslušenstvom pre 

invazívnu kardiológiu pre potreby Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. 

A. Reimana Prešov.  

  Prístroj/zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované. 

  Predbežné (východiskové) požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 1. 
   

  Súvisiace služby:  

• Dodanie predmetu zákazky (t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho 

vyloženie  v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov)  
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• Kompletizácia, inštalácia  a uvedenie do prevádzky  

• Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, 

vykonanie prvej   úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej 

stability 

• Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu 

zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, 

návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná 

dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly v slovenskom, resp. českom jazyku.    

• Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné 

užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie 

aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do 

prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 

mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia 

musia byť prevedené v slovenskom alebo českom jazyku, resp. v prípade 

zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník. 

• Záručný  servis 24 mesiacov 

 

3. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov 

3.1 Cieľom prípravných trhových konzultácii bude najmä zapojenie záujemcov a odbornej 

 verejnosti na účel prípravy následného verejného obstarávania, informovania 

 hospodárskych subjektov a odborné konzultácie k požadovanému rozsahu a predmetu 

 verejného obstarávania, stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, dobe dodania, 

 overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek a technických 

 špecifikácií predmetu zákazky, ako i stanovenia nediskriminačných podmienok, tak 

 aby verejný obstarávateľ umožnil účasť na verejnom obstarávaní na daný predmet 

 zákazky čo najširšiemu okruhu potenciálnych záujemcov pôsobiaci na relevantnom 

 trhu.  

3.2 Za týmto účelom verejný obstarávateľ v rámci prípravných trhových konzultácií 

 navrhuje nasledovné okruhy tém:  

• verifikácia, resp. doplnenie a spripomienkovanie údajov predbežnej špecifikácie 

angiografického systému s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu;  

•  prehľad prístrojov a ich cenové rámce;  

• návrh možnej bonifikácie parametrov prístrojov podľa kvality, iných vhodných 

parametrov;  

• termín možného dodania a inštalácie, servisné podmienky a podobné informácie pre 

nediskriminačné nastavenie súťaže. 

3.3 Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií 

musí byť slobodné a vážne. 

3.4 Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravných trhových 

 konzultácií, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na 

 prípravných trhových konzultácií so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom 

 obstarávaní. 
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4. Priebeh prípravných trhových konzultácií 

4.1 Celá písomná komunikácia súvisiaca s prípravnými trhovými konzultáciami bude 

 prebiehať výhradne elektronicky, na strane verejného obstarávateľa prostredníctvom 

 adresy elektronickej pošty uvedenej v bode 1. 

4.2 Verejný obstarávateľ na svojom webovom sídle, v časti Verejné obstarávanie, 

 Prípravné trhové konzultácie, zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas 

 celého trvania prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym  subjektom 

 priamo, bez obmedzení prístupné.  

4.3  Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa 

 môže  slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných 

 trhových konzultácií. 

4.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša 

 hospodársky  subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 

 obstarávateľovi. 

4.5 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. 

 

 

5.  Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť 

prípravných trhových konzultácií 

Osoby zastupujúce hospodársky subjekt na prípravných trhových konzultáciách sa 

pred účasťou preukážu oprávnením vystupovať v mene tohto hospodárskeho subjektu. 

 

V Prešove, 09.05.2022 

 

 

 

             Ing. Ľubomír Šarník 

                  riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov 
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