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OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) k predmetu zákazky 

 
„Komplexná dodávka internetových a pevných hlasových služieb“.  

 
Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:  Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.  
Adresa organizácie:  Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava 
Krajina:    Slovenská republika 
IČO:    44 570 783 
Štatutárny orgán:  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH - predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 
Internetová adresa organizácie (URL): https://www.nsmas.sk/ 
 
Kontaktná osoba vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania: 
Meno a priezvisko: Janka Pintová 
Tel.: +421 915 395 952 
E-mail: jana.pintova@nsmas.sk 
 
Kontaktná osoba vo veciach týkajúcich sa technickej špecifikácie: 
Meno a priezvisko: Mgr.Martin Dzurilla 
Tel.: +421 915 394 209 
E-mail: martin.dzurilla@nsmas.sk 
 
Profil verejného obstarávateľa: https://www.nsmas.sk/ 
 
 
Termín konania prípravných trhových konzultácií:  
19.5.2021 od 9:00 do 10:30 

Click here to join the meeting  

 
21.5.2021 od 9:00 do 10:30 

Click here to join the meeting 

 
 
Miesto konania prípravných trhových konzultácií: UN – Nemocnica svätého Michala, a.s.,  

   Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava – On line 
 
Predbežné požiadavky na predmet zákazky:  
 

1. Predmetom zákazky bude komplexné dodanie služieb v rámci internetového pripojenia pre 

Nemocnicu svätého Michala a detašovaných pracovísk v rámci Slovenska, bude bližšie 

špecifikované na prípravných trhových konzultáciách. 

2. Predmetom zákazky bude komplexné dodanie služby hlasových hovorov, resp. poskytnutie 

paušálu za prevolané minúty z pevných liniek spoločnosti Nemocnica svätého Michala 

pracovisko Bratislava s otvorenou možnosťou pripojenia pracoviska Košice. 

 
 2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí vyššie uvedených 
tovarov a služieb na obdobie 4 rokov 
 
Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov: 
 
Nemocnica svätého Michala, a.s., Satinského 1, 811 08 Bratislava ako verejný obstarávateľ podľa § 7 
ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 
zákona o verejnom obstarávaní na vyššie uvedený plánovaný predmet zákazky. 
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Účelom prípravných trhových konzultácií je 
• príprava a informovanie oprávnených hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania na vyššie uvedený predmet,  
• overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,  
• získať presné a nediskriminačné špecifikácie HW a SW pre úplné zabezpečenie tovarov a služieb 
potrebných na bezproblémovú prevádzku predmetu zákazky počas doby jej životnosti,  
• získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov k opisu predmetu zákazky,  
• podporiť spresnenie návrhu verejného obstarania a poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám 
informácie potrebné pre posúdenie rozsahu svojich kapacít, ochotu zúčastniť sa procesu verejného 
obstarávania a prípadné predloženie ponuky,  
• správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií 
(prostredníctvom predbežného oznámenia) oslovuje hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú 
predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na 
predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania 
tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania. 
 
Účelom prípravnej trhovej konzultácie je následne aj správne určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť na prípravných trhových konzultáciách hospodárske 
subjekty:  
 

P.č. Názov a sídlo hospodárskeho subjektu  

1. O2 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 

2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 

3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 

4. SWAN, a.s., Landererova 12 811 09 Bratislava, IČO: 47258314 

 
Verejný obstarávateľ prostredníctvom svojho v profilu verejného obstarávateľa a webového sídla 
informuje aj ostatných potenciálnych dodávateľov o mieste a čase prípravných trhových konzultácií.  
 
Priebeh prípravných trhových konzultácií: 
 
1. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcu/zástupcov verejného obstarávateľa 
a zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu.  
2. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne 
rozhodnúť o účasti na prípravných trhových konzultáciách.  
3. Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách 
elektronicky na e-mailovú adresu: obstaravanie@nsmas.sk, Predmet e.mailu: PTK Komplexná 
dodávka internetových a pevných hlasových služieb 
4. Verejný obstarávateľ následne e-mailom oznámi kontaktnej osobe hospodárskeho subjektu 
konkrétny dátum, čas a miesto konania prípravných trhových konzultácií podľa navrhnutých a 
potvrdených dátumov. 
5. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať s jednotlivými hospodárskymi subjektami spoločne. 
Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a 
maximálne 3 zástupcov za hospodársky subjekt. 
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6. Na prípravných trhových konzultáciách je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa 
prostredníctvom osoby oprávnenej zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách za 
hospodársky subjekt (uvedenej vo formulári, prostredníctvom ktorého hospodársky subjekt prejavil 
záujem o účasť v prípravných trhových konzultáciách); nie je nevyhnutá/nevyžaduje sa účasť 
štatutárneho zástupcu. Verejný obstarávateľ odporúča na prípravných trhových konzultáciách účasť aj 
vecne a odborne spôsobilého zástupcu/-ov. Zúčastnená osoba na prípravných trhových konzultáciách 
sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt.  
7.Cieľom prípravných trhových konzultácií je prerokovať a získať spätnú väzbu od hospodárskych 
subjektov min. v rozsahu okruhu otázok uvedených v Prílohe č. 2 tohto oznámenia. Počas trvania 
prípravných trhových konzultácií očakáva verejný obstarávateľ od hospodárskych subjektov aktívnu 
participáciu a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným 
obstarávaním.  
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť prípravné trhové konzultácie aj vo viacerých po sebe 
nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu prípravných trhových konzultácií 
vhodné a potrebné. 
9.Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií a 
následne určí požiadavky na poskytovanie predmetu zákazky.  
Verejný obstarávateľ následne vyzve všetkých účastníkov prípravných trhových konzultácií na 
predloženie indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.  
10. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, 
ktoré môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje 
za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.  
11.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. 
 
Doplňujúce informácie: 
 
1.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša hospodársky subjekt 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
2. Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku; 
verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.  
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť spôsob účasti na prípravných trhových 
konzultáciách (z prezenčného na dištančné s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie) v 
súvislosti s v danom čase aktuálnou epidemiologickou situáciou (v súvislosti so závažnosťou situácie 
vyvolanej šírením ochorenia COVID-19) a prijatými opatreniami, pričom takúto zmenu oznámi v 
dostatočnom časovom (min. 2 pracovné dni pred konaním prezenčných prípravných trhových 
konzultácií) dotknutým hospodárskym subjektom.  
4. Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu o ich 
priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových 
konzultácií, a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie. Verejný 
obstarávateľ zverejní zápisnicu priamo a bez obmedzení v profile verejného obstarávateľa a na 
svojom webovom sídle 
5. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila 
hospodárska súťaž, bude celý priebeh prípravných trhových konzultácií zvukovo zaznamenávaný; 
súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného 
formulára k prípravným trhovým konzultáciám (Príloha č. 1 tohto oznámenia); záznam nahrávky a 
zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií bude súčasťou dokumentácie verejného 
obstarávateľa; záznam nahrávky sa nebude zverejňovať.  
6. Tento dokument obsahuje informácie, ktoré majú predbežný/indikatívny charakter a môžu podliehať 
zmenám. Z tohto dôvodu sa informácie uvedené v tomto dokumente nemôžu považovať za 
(i) opis predmetu zákazky verejného obstarávania, alebo 
(ii) súťažné podklady pre účely predloženia ponuky, alebo  
(iii) súčasť oficiálneho procesu verejného obstarávania, alebo  
(iv) výzvu na predloženie ponuky.  
7. Hospodárske subjekty zúčastnené na prípravných trhových konzultáciách sa môžu následne 
zúčastniť verejného obstarávania nadväzujúceho na uskutočnené prípravné trhové konzultácie a 
predložiť ponuku. 
 
Prílohy: 
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Príloha č.1 – Formulár: Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu 
Príloha č.2 – Okruh otázok 
Príloha č. 3 - Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií  
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Príloha č. 1 – Formulár: Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu  

 

Formulár k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky 

 „Komplexná dodávka internetových a pevných hlasových služieb.“  

 
 

 

Názov hospodárskeho subjektu: 

  

Sídlo alebo miesto podnikania: 

  

Právna forma: 

  

IČO: 

  

IČ DPH: 

  

Meno a priezvisko, titul osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených zastupovať 
hospodársky subjekt na prípravných 
trhových konzultáciách: 

  

Telefón: 

  

E-mailová adresa: 

  

Dátum a podpis: 

  

Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením zvukového 
záznamu z priebehu prípravných trhových konzultácií. 
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Príloha č. 2 - Okruh otázok 

1. Aké druhy pripojení vie hospodársky subjekt zabezpečiť na jednotlivých lokalitách? 

2. Aké technické aktivity budú potrebné a môžu vzniknúť na strane verejného obstarávateľa 

v prípade zmeny aktuálneho hospodárskeho subjektu. 

3. Bude možné zo strany hospodárskych subjektov uzavrieť zmluvu na jednotlivé služby 

s rôznymi dobami viazanosti? Verený obstarávateľ má za cieľ taktiež zjednotiť a sprehľadniť 

viazanosť jednotlivých položiek v rámci jednej alebo viacerých služieb. 

4. Bude možné dodať cenovú ponuku na jednotlivé služby s podmienkou bodu 3? 
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Príloha č. 3 - Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií 

 

Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského 1, 811 08 Bratislava pripravuje verejné obstarávanie na 

poskytnutie komplexnej služby  v rámci internetového pripojenia  

Predmet prípravných trhových konzultácií 

Cieľom obstarávaných plnení je poskytnutie komplexných služieb v rámci internetového pripojenia pre 

Nemocnicu svätého Michala a detašovaných pracovísk v rámci Slovenska, bude bližšie špecifikované 

na prípravných trhových konzultáciách. Výstupom prípravných trhových konzultácií bude 

zodpovedanie otázok a následne poskytnutie dát pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Komplexné dodanie služby hlasových hovorov, resp. poskytnutie paušálu za prevolané minúty z 

pevných liniek spoločnosti Nemocnica svätého Michala pracovisko Bratislava s otvorenou možnosťou 

pripojenia pracoviska Košice. Výstupom prípravných trhových konzultácií bude zodpovedanie otázok 

a následne poskytnutie dát pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 


