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Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií 
 
 
V období od 5. júna 2017 až do 11. júla 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 niekoľko kôl prípravných trhových konzultácií so 
zástupcami všetkých, verejnému obstarávateľovi známych účastníkov trhu, ktorí dodávajú na 
území SR požadovaný predmet zákazky, ktorým je dodávka zdravotníckej techniky – 
extrakorporálneho litotriptora (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: 
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ 
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ 
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ 
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD., prednosta Urologickej kliniky 
MUDr. Boris Eliáš, PhD., zástupca prednostu Urologickej kliniky 
Ing. Monika Klobušická, vedúca Odboru verejného obstarávania 
 
V rámci uskutočnených prípravných trhových konzultácií sa uskutočnili nasledujúce 
konzultácie s jednotlivými účastníkmi trhu: 
1. Spoločnosť MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčín ako zástupca spoločnosti 
EDAP-TMS, Francúzsko: 
5.6.2017 – od 13:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Ing. Michal Jurček, 
- Ing. Peter Filin, 
- Jiří Barabáš. 
 



2. Spoločnosť ULTRAMED s.r.o., Žiar nad Hronom: 
5.6.2017 – od 13:45 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: - 
(podľa zaslanej informácie spoločnosť nemá momentálne v ponuke daný prístroj) 
 
3. Spoločnosť Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava ako zástupca spoločnosti Siemens 
Healthcare GmbH, Nemecko: 
6.6.2017 – od 13:45 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Štefan Takacs. 
 
4. Spoločnosť RADIX spol. s r.o., Banská Bystrica ako zástupca spoločnosti KARL STORZ 
GmbH & Co. KG, Nemecko: 
6.6.2017 – od 13:00 
11.7.2017 – od 13:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia: 
- Martin Renčo, 
- Miloš Tomšík (potenciálny subdodávateľ RTG prístroja, spoločnosť TYREX - Xray, s.r.o., 
Trenčín). 
 
5. Spoločnosť TRANSKONTAKT spol. s r.o., Bratislava: 
14.6.2017 – od 13:00 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia:  
- Ing. Ivan Zizič 
(podľa pôvodne poskytnutej informácie spoločnosť mala upresniť technickú špecifikáciu 
ponúkaného prístroja na ďalšom stretnutí, pričom následne oznámila, že odstupuje 
z prípravných trhových konzultácií a ďalšie rokovania majú byť vedené so spoločnosťou 
LaparoTech Instruments s.r.o., Stará Boleslav). 
 
6. Spoločnosť LaparoTech Instruments s.r.o., Stará Boleslav ako zástupca spoločnosti 
Dornier MedTech GmbH, Nemecko: 
28.6.2017 – od 13:30 
Za spoločnosť sa na uvedených prípravných trhových konzultáciách zúčastnili nasledujúci 
zástupcovia:  
- Mgr. Eduard Kraps. 
 
Zástupcovia účastníkov trhu odprezentovali verejnému obstarávateľovi v rámci 
uskutočnených prípravných trhových konzultácií portfóliá nimi ponúkaných prístrojov a ich 
technologické riešenia a parametre. Získané informácie boli použité pri úprave minimálnej 
technickej špecifikácie, ktorá bola použitá pri prieskume trhu pre určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky a zároveň je použitá aj pre verejné obstarávanie predmetu zákazky. 
 
 
 


