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Prípravné trhové konzultácie

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ plánovanej zákazky: Manažment
údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ č. 106524/2020
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
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava
Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Marta Asia Laliková, Mgr. Barbora Glembová
E-mail: marta.lalikova@udzs-sk.sk
Tel.: 02/20856250
2. Návrh na opis predmetu zákazky:
Predmetom plánovanej zákazky realizujúceho projekt s názvom: Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ.
v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Kód
Výzvy: OPII-2019/7/6-DOP (ďalej len „projekt“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzavretej s Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) v zastúpení Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO“) dňa 20.11.2020 (ďalej len „ZoNFP) na predmet zákazky: „Manažment
údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ“. Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií je uvedené
v prílohách č. 3, 4, 5 tohto oznámenia.
3. Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm.
d) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o VO na vyššie
uvedený plánovaný predmet zákazky.
Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) 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,
• získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov,
• podporiť spresnenie návrhu verejného obstarania a poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám informácie
potrebné pre posúdenie rozsahu svojich kapacít, odbornosti, ochotu zúčastniť sa procesu verejného obstarávania a
prípadné predloženie ponuky,
• nájdenie inovatívnych riešení, ktorým sa zabezpečí vypracovanie jednoznačného, úplného a nestranného predmetu
zákazky,
• po ukončení všetkých konzultácii a zapracovaní podmetov správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej
len „PHZ“).
Verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o začatí PTK (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 a aby sa plánovaného verejného obstarávania
zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.
Účelom PTK je následne aj správne určenie PHZ.
Do PTK konzultácií sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa
s ohľadom na odbornosť, vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do
PTK, stanovil nasledovné požiadavky a podmienky:
3.1 Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK na vyššie uvedený predmet musí byť slobodné a vážne.
Účasť na PTK je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť
zúčastniť sa PTK.

telefón:
+421-2-208 56 250

fax:
+421-2-208 56 503

e-mail:
marta.lalikova@udzs-sk.sk

útvar:
oddelenie verejného obstarávania

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava

Strana 2 z 4

Prípravné trhové konzultácie
3.2 Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti
hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o VO; hospodárske subjekty, ktoré sa
zúčastnia PTK, sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.
3.3 Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, potvrdí svoj záujem o účasť najneskôr do 12.1.2021 do
09.00 hod zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 tohto oznámenia), a to elektronicky formou správy v profile
zákazky v systéme EVO alebo e-mailu uvedeného v bode 1. tejto výzvy.
3.4 Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty - záujemcovia, ktorí sú oprávnení poskytovať
služby, ktoré budú predmetom plánovanej zákazky; verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť túto skutočnosť
z dostupných registrov.
3.5 Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych subjektov zverejní
dokumenty a informácie o PTK v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania v profile verejného
obstarávateľa, v systéme UVO zoznam zákaziek http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119
3.6 Verejný obstarávateľ spôsobom uvedeným v bode 3.5 tohto oznámenia zverejní aj všetky potrebné informácie,
ktoré budú prístupné počas celého trvania PTK všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení.
3.7 Cieľom PTK je prerokovať a získať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov min. v rozsahu okruhu otázok
uvedených v Prílohe č. 2 tohto oznámenia. Počas trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od hospodárskych
subjektov aktívnu participáciu a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným
obstarávaním.
3.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, ak to bude na
základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné.
3.9 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek
počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.
3.10 Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako
komunikačný jazyk aj český jazyk.
4. Priebeh prípravných trhových konzultácií
4.1 Po uplynutí lehoty, v ktorej je možné prihlásiť sa do prípravných trhových konzultácií uvedenej pod bodom 3.3
vyššie zostaví verejný obstarávateľ zoznam účastníkov PTK. Verejný obstarávateľ všetky hospodárske subjekty,
ktorí prejavili záujem o účasť v PTK a spĺňajú požiadavky uvedené v bode 3.4, vyzve na osobné konzultácie
(orientačne od 18. januára 2021 v sídle verejného obstarávateľa).
Verejný obstarávateľ zároveň zverejní predmetné informácie a dokumenty aj spôsobom uvedeným v bode 3.5 a 3.6
tohto oznámenia.
4.2 PTK budú prebiehať s jednotlivými hospodárskymi subjektami samostatne. PTK budú prebiehať za účasti
zástupcov verejného obstarávateľa a maximálne 2 zástupcov za hospodársky subjekt – osobné stretnutie.
4.3 Na PTK je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom osoby oprávnenej zúčastniť sa na PTK 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 PTK účasť aj vecne a odborne spôsobilého zástupcu/-ov. Zúčastnená
osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt.
• Verejný obstarávateľ žiada hospodárske subjekty, aby boli vo vestibule (hlavný vchod) na adrese verejného
obstarávateľa, a to najneskôr 10 minút pred termínom konania PTK.
4.4 Ak sa hospodársky subjekt nemôže osobne zúčastniť PTK, môže zaslať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky
zaslaním správy na e-mailovú adresu marta.lalikova@udzs-sk.sk a v kópii barbora.glembova@udzs-sk.sk a to
najmä zaslaním vyplnenej prílohy č. 2 tohto oznámenia – Okruh otázok.
4.5 Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne určí požiadavky na poskytovanie
predmetu zákazky, ktoré budú podkladom na určenie PHZ. Verejný obstarávateľ vyzve všetkých zúčastnených
uchádzačov na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia PHZ.
4.6 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktorú môžu byť
v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými
vyžaduje primerané zaobchádzanie.
4.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek
počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.
5. Predkladanie odpovedí na otázky a dokumentov v priebehu PTK
Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v samostatnej prílohe č. 3, 4, 5 tejto Výzvy, v ktorej sú popísané
rámcové technické požiadavky na celý predmet zákazky.
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Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky, a to zaslaním vyplnenej prílohy č. 1 tohto
oznámenia o vyhlásení PTK na e-mailovú adresu marta.lalikova@udzs-sk.sk a v kópii barbora.glembova@udzs-sk.sk
alebo profile zákazky v systéme EVO najneskôr do 12.01.2021 do 09.00 hod.
6. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť PTK
Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych subjektov, ktoré majú
predpoklady zúčastniť sa na PTK, rozhodla zadefinovať nasledujúce požiadavky:
rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne;
predloženie vyplneného formuláru so základnými informáciami o hospodárskom subjekte;
samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty a/alebo ich zástupcovia, ktoré sú si
vedomé zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu
na PTK a súhlasia s nimi (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
7. Náklady spojené s PTK
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku
na verejného obstarávateľa.
8. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktorú môžu byť
v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými
vyžaduje primerané zaobchádzanie.
Verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o vyhlásení PTK vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň poskytla vo
svojom profile na webovom linku http://www.udzs-sk.sk/web/sk/vyzvy-na-predkladanie-cenovej-ponuky dokumenty
a bližšie informácie k PTK.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne stanoví požiadavky na predmet
zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Hospodárske subjekty sa môžu zúčastniť pripravovaného verejného
obstarávania a predložiť ponuku.
S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu v PTK nenarušila hospodárska súťaž,
verejný obstarávateľ zverejní po ukončení PTK zápisnicu o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré
získal od účastníkov PTK, a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie. Osobné
údaje účastníkov PTK, ako aj údaje vyplnené za účelom určenia PHZ, nebudú zverejnené.
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, (ii) súťažné podklady pre účely predloženia ponuky alebo (iii) súčasť oficiálneho procesu verejného
obstarávania alebo (iv) výzvu na predloženie ponuky.
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.
Hospodárske subjekty zúčastnené na PTK sa môžu následne zúčastniť verejného obstarávania nadväzujúceho na
uskutočnené PTK a predložiť ponuku.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Formulár: Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu;
Príloha č. 2 – Okruh otázok;
Príloha č. 3 – Technická špecifikácia diela;
Príloha č. 4 – Technická špecifikácie služby.
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Príloha č. 5 – Harmonogram + opis jednotlivých modulov
Dňa 23.12.2020
.........................................................................
Ing. Ján Kohútik zástupca predsedu úradu v. r.
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