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Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií 
 
 
 
Dňa 22. novembra 2017 Univerzitná nemocnica Martin (ďalej len „UNM“) v súlade 
s ustanovením § 25 ods. 1 zákona 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“) uskutočnila prípravné trhové konzultácie so zástupcami účastníkov trhu, ktorí 
dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky, ktorým je dodávka konsolidovaného 
dochádzkového systému (ďalej len „predmet zákazky“). 
 
Uskutočnenie prípravných trhových konzultácií bolo potrebné najmä z dôvodu potreby 
overenia nediskriminačného nastavenia požiadaviek na predmet zákazky. Cieľom 
uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní 
nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky pri zohľadnení potrieb 
užívateľa tak, aby sa verejného obstarávania mohlo zúčastniť čo najviac potenciálnych 
dodávateľov pôsobiacich na relevantnom trhu.  
 
Prípravných trhových konzultácií sa za UNM zúčastnili: 
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ 
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ 
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ 
Mgr. Jana Vadkertiová – vedúca odboru ošetrovateľstva 
Ing. Peter Maruniak – vedúci technicko-prevádzkového odboru 
Ing. Gabriela Lukášiková – vedúca odboru ľudských zdrojov 
Ing. Michal Paleček – vedúci odboru informačných technológií 
JUDr. Andrea Uhlárová – vedúca oddelenia práva a kontroly 
Ing. Monika Klobušická – vedúca odboru verejného obstarávania 
 
V rámci uskutočnených prípravných trhových konzultácií sa uskutočnili nasledujúce 
konzultácie s jednotlivými účastníkmi trhu: 
1. Spoločnosť SOFTIP, a.s., Banská Bystrica: 
22.11.2017 – od 10:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Ing. Gabriela Salvová 
- Daniel Owczarzy 
 
2. Spoločnosť Vema, s.r.o., Bratislava: 
22.11.2017 



Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: - 
 
3. Spoločnosť HOUR, spol. s r.o., Žilina: 
22.11.2017 – od 10:30 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Mgr. Peter Steinhübl 
 
4. Spoločnosť BIOMETRIC spol. s r.o., Bratislava: 
22.11.2017 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: - 
Spoločnosť prostredníctvom e-mailovej správy zaslala Univerzitnej nemocnici Martin 
stanovisko, že spĺňa všetky požiadavky na funkcionalitu dochádzkového systému a v prípade 
vyhlásenia súťaže sa jej veľmi rada zúčastní. 
 
5. Spoločnosť WEGA LH, s.r.o., Liptovský Hrádok: 
22.11.2017 – od 11:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Ing. Miroslav Trepáč 
 
6. Spoločnosť APIS, spol. s r.o., Banská Bystrica: 
22.11.2017 – od 11:15 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia:  
- Ing. Martin Stubian 
 
 
Zástupcovia účastníkov trhu odprezentovali verejnému obstarávateľovi v rámci 
uskutočnených prípravných trhových konzultácií nimi ponúkané riešenia. Získané informácie 
boli použité pri úprave minimálnej technickej špecifikácie, ktorá bola použitá pri prieskume 
trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, a následne bude použitá pre verejné 
obstarávanie uvedeného predmetu zákazky. 
 
 
 


