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

OZNÁMENIE O PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÁCH
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom
trhu, že v termíne 16.12. 2019 sa uskutočnia prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za
účelom stanovenia objektívnych, nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky,
ktoré verejný obstarávateľ využije pri tvorbe opisu predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy
verejného obstarávania a zároveň, aby bol naplnený medicínsky účel použitia predmetu zákazky.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len „FNsP FDR BB“)
IČO: 00 165 549
Poštová adresa: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: www.fnspfdr.sk
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Mutalová, vedúca ONaL
Elektronická komunikácia dostupná na (e-mail): lmutalova@nspbb.sk

Názov predmetu zákazky: CT prístroj najvyššej kategórie rozšírený o vyšetrenie
pomocou Dual energy – hardware a software v počte 1 ks pre potreby Oddelenia
rádiológie FNsP FDR BB.
Súčasťou predmetu zákazky budú aj súvisiace služby s dodaním a plné servisné pokrytie na dobu 60
mesiacov.
Verejný obstarávateľ priamo požiada o účasť v PTK hospodárske subjekty:
P. č.

Názov a sídlo hospodárskeho subjektu

1.

Intes Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egidia 95, 058 01 Poprad

2.

InMed Slovakia s.r.o., Rázusova 7, 917 01 Trnava

3.

Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 01 Bratislava

1

Verejný obstarávateľ privíta účasť aj ďalších potenciálnych subjektov, ktorí vedia zabezpečiť dodávku
požadovaného predmetu zákazky a preto zverejňuje PTK na svojej web stránke:
https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorena-nemocnica/verejne-obstaravanie/
V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou
záujemcov v príslušnej PTK kontaktujte verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovej adrese:
lmutalova@nspbb.sk
S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska
súťaž, bude vypracovaný Zápis z PTK, ktorý bude zverejnený na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
Výsledkom PTK bude príprava verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky.
Doplňujúce informácie:
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek
nároku na verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny vyššie uvedených podmienok PTK.

V Banskej Bystrici, dňa 05.12.2019
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