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Oznámenie o začatí  
prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky 

 
 
 
Názov predmetu zákazky:  
Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu  

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 
ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 
uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
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.  
 
Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia dňa 13.05.2022 o 10.00 hod. vo Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, budova riaditeľstva, zasadačka 
na prízemí. 

 

Verejný obstarávateľ priamo požiada o účasť v PTK hospodárske subjekty : 

P.č. Názov hospodárskeho subjektu 

1. S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 

2. Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A , 811 04 Bratislava 

3. MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava  

 

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s 
účasťou hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa 
elektronicky na e-mailovej adrese: frajkorova@fnsppresov.sk 
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