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Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií 
 
 
V termíne dňa 23. júna 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 všetkých, verejnému 
obstarávateľovi známych účastníkov trhu, ktorí dodávajú na území SR požadovaný predmet 
zákazky, ktorým je dodávka zdravotníckej techniky mobilný RTG prístroj s C-ramenom -2ks 
(ďalej len „predmet zákazky“). 
 
Uskutočnenie prípravných trhových konzultácií bolo potrebné najmä z dôvodu zložitosti 
uvedeného predmetu 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. Za týmto účelom 
bolo nevyhnutné poznať všetky technické špecifikácie a technologické riešenia, ktoré sú 
použité v jednotlivých prístrojoch ponúkaných účastníkmi trhu. 
 
Prípravných trhových konzultácií sa za UNM zúčastňovali: 
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ 
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ 
MUDr. Libor Nečas, PhD., prednosta Ortopedickej kliniky 
MUDr. Dalibor Demeter, PhD., zástupca prednostu Internej kliniky gastroenterologickej 
Ing. Monika Klobušická, vedúca Odboru verejného obstarávania 
 
V rámci uskutočnených prípravných trhových konzultácií sa uskutočnili nasledujúce 
konzultácie s jednotlivými účastníkmi trhu: 
1. Spoločnosť TYREX – Xray s.r.o., Jána Zemana 99/3141, 911 01  Trenčín ako zástupca 
spoločnosti ZIEHM Imaging GmbH, Nemecko: 
23.6.2017 – od 10:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Miloš Tomšík. 
 
2. Spoločnosť S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 43/A, 821 09  Bratislava ako zástupca 
spoločnosti PHILIPS, Medical Systems DMC GmbH: 
23.6.2017 – od 10:45 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia:  
- Ing. Vladimír Husár. 



  
3. Spoločnosť INTES Poprad s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01  Poprad ako zástupca 
spoločnosti GE Healthcare GmbH, Nemecko: 
23.6.2017 – od 11:30 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia:  
- Ing. Bohdan Župník. 
 
4. Spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava ako 
zástupca spoločnosti Siemens Healthcare GmbH, Nemecko: 
23.6.2017 – od 12:00 
Zástupca spoločnosti - Štefan Takács sa na prípravných trhových konzultáciách nemohol zo 
zdravotných dôvodov zúčastniť osobne. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil mailom. 
Špecifikáciu prístroja, ktorý má spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o. vo svojom portfóliu 
bola zaslaná mailom. 
 
 
Zástupcovia účastníkov trhu odprezentovali verejnému obstarávateľovi v rámci 
uskutočnených prípravných trhových konzultácií portfóliá nimi ponúkaných prístrojov a ich 
technologické riešenia a parametre. Získané informácie budú použité pri úprave minimálnej 
technickej špecifikácie, ktorá bude použitá pri prieskume trhu pre určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky a zároveň bude použitá aj pre verejné obstarávanie predmetu zákazky. 
 
 
 


