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Zápisnica z predbežných trhových konzultácií (ďalej len PTK) 

zorganizovanej podľa § 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 VO“) k predmetu zákazky 
 
 
Účel konania : 
Verejný obstarávateľ z dôvodu protipandemických opatrení COVID 19 realizoval PTK online 
s účastníkmi trhu za účelom spracovania nediskriminačného a odborne vyváženého „Opisu predmetu 
zákazky“ a za účelom zostavenia podkladov, ktoré proporčne, nediskriminačne a odborne zachytia 
všetky potrebné súčasti a požiadavky ako do „Opisu predmetu zákazky“ tak aj pre vytvorenie kvalitného 
podkladu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe odbornej konzultácie s účastníkmi 
trhu, ktorí majú v predmete podnikania požadované portfólio služieb a dostatočné odborné skúsenosti. 
Predmetné výstupy z PTK budú slúžiť ako podklady pre pripravované verejné obstarávanie a budú 
zverejnené spolu s podkladmi k vyhlásenému verejnému obstarávaniu. 
 
Predmet zákazky: 
 
Produktová a servisná podpora k existujúcej sieťovej, serverovej a software infraštruktúry 
nemocnice 
 
 
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 technickej špecifikácie: 
Meno a priezvisko: Martin Dzurilla 
Tel.: +421 915 394 209 
E-mail: martin.dzurilla@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 
 
 
Profil verejného obstarávateľa: https://www.nsmas.sk/informacie/verejne-obstaravanie/vo.html 
 
Účastníci konania prípravných trhových konzultácií 
 
 
Verejný obstarávateľ elektronicky (e.mailom) dňa: ........20.2.2021..........požiadal o účasť na prípravných 
trhových konzultáciách nasledovné hospodárske subjekty, ktoré prijali pozvánku a na online konzultácii  
sa zúčastnili:  
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P.č. Názov a sídlo hospodárskeho subjektu  

1. Ditec, a.s. , Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava , IČO: 31 385 401 

2. Quantums Technologies s.r.o. , Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45978301 

3. Detect s.r.o. , Wolkrova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 43869319 

 
 
Dôvod priameho oslovenia vybraných účastníkov trhu 

Verejný obstarávateľ pracoval s informáciami na internetových stránkach a oslovil konkrétnych 
účastníkov trhu, nakoľko ich podnikateľská činnosť priamo súvisí s pripravovaným predmetom 
verejného obstarávania. 
 
Termín konania prípravných trhových konzultácií: 5.3.2020 od 8:30 do 11:00 
 
Miesto konania prípravných trhových konzultácií: UN – Nemocnica svätého Michala, a. s.,  

   Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava - online 
 

Vstupy do predbežných trhových konzultácií 

Verejný obstarávateľ poskytol všetkým zúčastneným subjektom opis predmetu zákazky V1.2 ktorá 

pojednáva o základných požiadavkách zo strany verejného obstarávateľa na predmet zákazky ( Príloha 

č. 1) 

 

Priebeh predbežných trhových konzultácií 

Počas online stretnutia boli preberané jednotlivé časti opisu predmetu zákazky a určené nejasnosti 

z pohľadu strán dodávateľov (rozsah a náročnosť podpory, úroveň podpory). 

 

Výstup z predbežných trhových konzultácií 

Na základe získaných informácií od účastníkov PTK vznikla finálna verzia dokumentu „Opis predmetu 

zákazky V1.5“ kde boli zapracované všetky nejasnosti a pripomienky zo strany verejného obstarávateľa 

ale aj účastníkov PTK, ktoré boli vznesené z ich strany k „Opisu predmetu zákazky V 1.2“. Zmeny 

v predloženom dokumente boli nasledovné: 

• Doplnená kategorizácia zariadení v rámci SLA na kategórie A,B,C 

• Údržba a odstávka siete – Doplnená informácia ohľadom nahlásenia min. 21 dní vopred 

• SLA incidenty – Úprava logiky incidentov, nekategorizuje sa podľa rozsahu vady, ale podľa 

úrovne do akej kategórie zariadenie spadá. 

• SLA – Úroveň podpory na zariadenia bola zmenená resp. posunutá v prípade kategórie A z 2 

hodín na 3 hodiny, z dôvodu reálnosti naplnenia odstránenia poruchy, účastníci PTK sa 

zhodli, že pri rozsahu zákazky bude v niektorých prípadoch problematické udržať úroveň 

podpory pri pôvodne požadovaných 2 hodinách. 
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• Zmenové požiadavky – Doplnená informácia, v prípade viacerých zmien súčasne sa sčítavajú 

požiadavky. 

• Zriadenie VPN pripojenia – Bolo doplnené okrem aktivity aj o zariadenie ktoré bude potrebné 

obstarať ako nevyhnutnú súčasť pripojenia. 

• HW infraštruktúra – Po interných konzultáciách a zhodnotení aktuálneho stavu, nastala zmena 

z aktívnej podpory na podporu konzultačnú a aplikačnú v prípade potreby. 

• SW infraštruktúra – Po interných konzultáciách a zhodnoteniach aktuálneho stavu nastala 

zmena z aktívnej podpory na podporu konzultačnú a aplikačnú v prípade potreby 

• Úprava úrovne certifikácie z Cisco Certified Network Associate (CCNA) na Cisco Certified 

Network Professional (CCNP) alebo  ekvivalent. Z dôvodu náročnosti technológie ktorá má 

byť podporovaná. Zhoda na strane dodávateľov bola jednomyseľná. 

• Doplnené podrobnejšie definované podmienky odstúpenia od zmluvy 

• Doplnená doba trvania zmluvy zmena z doby neurčitej na dobu určitú na 4 roky 

 

Uzatvorenie predbežných trhových konzultácií 

Na základe finálnych podkladov, ktoré sú výsledkom PTK verejného obstarávateľa a účastníkov im boli 

poskytnuté podklady pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. „Opis predmetu zákazky V 1.5“ 

tvoria Prílohu č.2 ako aj „Tabuľka na určenie predpokladanej hodnoty zákazky“ Príloha č.3, ktoré budú 

podkladom pre pripravované verejné obstaranie. 

Návrh zmluvy nebol predmetom PTK. Tá bude spracovaná na základe „Opisu predmetu zákazky“ 

v ktorom sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa napríklad na SLA, reakčné časy a podobne. 

V priebehu predbežných trhových konzultácií boli poskytnuté všetkým účastníkom tie isté materiály ako 

na začiatku PTK,  tak až po ich finálnu úpravu „Opisu predmetu zákazky V1.5“ a tabuľky pre určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky. „Opis predmetu zákazky V 1.3 a V 1.4“ boli len interné dokumenty, 

ktorých výsledkom je finálny „Opis predmetu zákazky V 1.5“  

Verejný obstarávateľ zabezpečil spoločným online stretnutím so všetkými oslovenými účastníkmi PTK 

naraz, jednotnú komunikáciu, voľný prístup k informáciám a rovnaké podmienky pre všetky zúčastnené 

subjekty PTK. 

 

Zapísali: 

Ing. Martin Dzurilla – vedúci IT oddelenia 

Ing. Janka Pintová – referent verejného obstarávania 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Elektronická pozvánka na konzultácie 

Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky V 1.2 

Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky V. 1.5 

Príloha č. 4 Tabuľka na určenie predpokladanej hodnoty 
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Dátum spracovania zápisnice : 20.4.2021 


