Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR

Zápis z prípravných trhových konzultácií
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Sídlo:
Nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica
IČO:
00 165 549
IČ DPH:
SK 2021 095 670
Zastúpená:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková, ekonomická riaditeľka
Zriadená:
Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-AII-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien
V záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú
požadovaným predmetom zákazky, verejný obstarávateľ zverejnil na svojom webovom sídle
Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorenanemocnica/verejne-obstaravanie/
Verejný obstarávateľ priamo požiadal o účasť v PTK hospodárske subjekty, ktorí sú mu
známe, ako možní dodávatelia:

P.č.
1

Názov a sídlo hospodárskeho subjektu
Intuitive Surgical, Sarl,
sídlo: Chemin des Muriers 1, Aubonne, Švajčiarsko

O účasť na prípravných trhových konzultáciách neprejavil záujem v lehote stanovenej
v Oznámení o prípravných trhových konzultáciách t.j. od 23.08. 2019 do 05.09. 2019 žiadny iný
hospodársky subjekt.
Dňa 27.08. 2019 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v súlade
s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, uskutočnila prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK) k predmetu
zákazky Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu s príslušenstvom v počte 2ks.
Účelom PTK bola optimalizácia požiadaviek technickej špecifikácie predmetu zákazky
a súvisiacich služieb, s cieľom poskytnúť súčinnosť pri definovaní nediskriminačných technických
špecifikácií a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Zoznámenie sa s novými technológiami na
trhu, minimalizácia rizík pri realizácií a prevádzke, minimalizácia revíznych postupov v rámci
verejného obstarávania, skrátenie doby prípravy súťažných podkladov a tým celého nákupného
procesu.
PTK sa dňa 27.08. 2019 o 14.30 hod zúčastnili:
Za verejného obstarávateľa:
Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka
Ing. Ivana Sklenková, ekonomická riaditeľka
MUDr. Vladimír Baláž, PhD., primár oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., prednosta II. Gynekologicko - pôrodnickej kliniky SZU
Ing. Ľubica Bobrová, referát verejného obstarávania
Mgr. Michal Bošeľa, referát verejného obstarávania
Za potenciálnych dodávateľov:
MUDr. Helena Palas Nebeská, Intuitive Surgical, Sarl
Antoním Stehlík, Intuitive Surgical, Sarl
Miestom konania PTK: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
V rámci PTK zástupcovia hospodárskeho subjektu prerokovali so zástupcami verejného obstarávateľa
nasledovné:
- Oboznámenie sa s novou technológiou v oblasti robotickej chirurgie. Zástupcovia hospodárskeho
subjektu predstavili verejnému obstarávateľovi novú technológiu v oblasti robotickej chirurgie.
Venovali sa analýze vývoja chirurgických zákrokov vykonaných pomocou robotickej technológie.
Predstavili hardwarové zloženie robotickej technológie a možnosti prispôsobenia konfigurácie
potrebám verejného obstarávateľa.
- Optimalizácia technickej špecifikácie predmetu zákazky. Rozbor funkčných častí predmetu
zákazky s bližšou špecifikáciou jednotlivých komponentov. Oboznámenie sa s príslušenstvom
k robotickej technológii a o možnostiach uzatvorenia Rámcovej dohody na spotrebný materiál
vrátane inštrumentov na predpokladaný počet medicínskych výkonov na obdobie minimálne 4
rokov.
- Prerokovanie možnosti servisnej podpory. Prebehla diskusia o možnostiach servisnej podpory a to
na základe potrieb verejného obstarávateľa, pričom bol navrhnutý rozsah záručného servisu v dĺžke
12 mesiacov a pozáručný servis v dĺžke 48 mesiacov.
- Návrh obchodných podmienok zahraničného subjektu
- Oboznámenie sa s návrhom cenovej ponuky pre stanovenie predpokladanej hodnotou zákazky.

Získané informácie z prípravných trhových konzultácií verejný obstarávateľ použije vo verejnom
obstarávaní na predmet zákazky Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu
s príslušenstvom v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb.
V Banskej Bystrici, dňa ...................
Spracoval: Mgr. Michal Bošeľa
Ing. Ľubica Bobrová
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Schválil: Ing. Ľubica Mutalová
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Ing. Ivana Sklenková
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