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Zápisnica z prípravných trhových konzultácií  
Elektronický informačný systém na správu registratúry 

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“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  

Žellova 2 

829 24 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO: 30 796 482 

(ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“ alebo „ÚDZS“) 

 

Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa: 

- podľa prezenčných listín (z 27.01.2022, 28.01.2022 a 31.01.2022) 

 

Zainteresované osoby za účastníka prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“): 

- podľa prezenčných listín (z 27.01.2022, 28.01.2022 a 31.01.2022) 

 

2. Názov predmetu plánovanej zákazky: 

Elektronický informačný systém na správu registratúry 

 

3. Stručný opisu predmetu plánovanej zákazky: 

Predmetom plánovanej zákazky je dodanie certifikovaného Elektronického informačného 

systému na správu registratúry pre minimálne 500 užívateľov a systému konektora do 

elektronickej schránky ÚDZS na Ústrednom portály verejnej správy. 

 

4. Účel a cieľ PTK: 

• príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe 

verejného obstarávania na identifikovaný predmet plánovanej zákazky; 

• overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek určených verejným 

obstarávateľom na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov; 

• stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet 

plánovanej zákazky a taktiež stanovenie ďalších relevantných skutočností plánovaného 

postupu verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby 

sa plánovaného postupu verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených 

hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu; 

• zistiť informácie/údaje vedúce k správnemu určeniu predpokladanej hodnoty plánovanej 

zákazky. 

 

5. Komunikácia v priebehu PTK: 

Písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií prebiehala elektronicky (e-

mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej 

v bode 1. Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií zo dňa 14.01.2022 (ďalej len 

„Oznámenie o PTK“): hana.slachtova@udzs-sk.sk.  

mailto:hana.slachtova@udzs-sk.sk
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Počas celého trvania PTK bolo umožnené hospodárskym subjektom zasielať svoje otázky, návrhy 

alebo pripomienky.  

Verejný obstarávateľ zverejnil všetky potrebné informácie, ktoré boli počas celého trvania 

prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení 

prístupné na webovom sídle verejného obstarávateľa, link: https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-

obstaravanie/nadlimitne-zakazky/. 

 

6. Rozsah zverejnených informácií (dokumentov) v priebehu PTK a spôsob ich poskytnutia: 

a) Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií zo dňa 14.01.2022 (ďalej len 

„Oznámenie o PTK“) vrátane príloh, konkrétne: 

- Príloha č. 1 Špecifikácia zadania pre verejné obstarávanie (návrh opisu predmetu zákazky) 

- Príloha č. 2 Okruh otázok 

- Príloha č. 3 Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu. 

Oznámenie o PTK spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami boli zverejnené na 

webovom sídle verejného obstarávateľa, link: https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-

obstaravanie/nadlimitne-zakazky/ dňa 14.01.2022; 

 

b) Oznámenie o PTK spolu so všetkými prílohami bolo dňa 14.01.2022 zároveň rozposlané 10 

potenciálnym účastníkom PTK/ hospodárskym subjektom pôsobiacim na relevantnom trhu, 

konkrétne: 

 

P.č. Identifikácia potenciálnych účastníkov PTK Dátum a spôsob odoslania 

Oznámenia o PTK 

1. Účastník č. 1 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

2. Účastník č. 2 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

3. Účastník č. 3 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

4. Účastník č. 4 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

5. Účastník č. 5 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

6. Účastník č. 6 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

7. Účastník č. 7 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

8. Účastník č. 8 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

9. Účastník č. 9 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 

10. Účastník č. 10 14.01.2022, e-mailom:  

.....@................sk 
 
 
 
 

https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-obstaravanie/nadlimitne-zakazky/
https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-obstaravanie/nadlimitne-zakazky/
https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-obstaravanie/nadlimitne-zakazky/
https://www.udzs-sk.sk/urad/verejne-obstaravanie/nadlimitne-zakazky/
mailto:.....@................sk
mailto:.....@................sk
mailto:.....@................sk
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7. Zoznam účastníkov/hospodárskych subjektov, ktorí prejavili záujem o účasť v PTK: 

 

P.č. Identifikácia účastníkov PTK Dátum a 

spôsob 

odoslania 

odpovede na 

Oznámenie o 

PTK 

Vyplnená 

príloha č. 2   

–  

Okruh 

otázok 

Vyplnená 

príloha č. 3 

–  

Identifikačné 

údaje 

hospodárskeho 

subjektu 

1. Účastník č. 2  

21.01.2022 

emailom 

ÁNO – 

doplnený 

okruh otázok 

dňa 

26.01.2022 

 

ÁNO 

2. Účastník č. 7 21.01.2022 

emailom 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

3. Účastník č. 6 21.01.2022 

emailom 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

4. Účastník č. 11 21.01.2022 

emailom 

ÁNO ÁNO 

5. Účastník č. 5 21.01.2022 

emailom 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

6. Účastník č. 3 21.01.2022 

emailom 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

 

Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa skonštatovali, že v stanovej lehote, t. j. do dňa 

21.01.2022 do 12:00 hod., 5 účastníkov/hospodárskych subjektov (+ 1 účastník doručil svoj 

záujem dňa 21.01.2022 o 15:05 hod. – avšak verejný obstarávateľ akceptoval aj tohto účastníka 

a prizval ho do PTK) prejavilo záujem o účasť v rámci prípravných trhových konzultácií, pričom 

ide o subjekty, ktorým bolo mailom odoslané Oznámenie o PTK (5 účastníkov/hospodárskych 

subjektov) a 1 subjektu, ktorý nebol oslovený e-mailom a Oznámenie o PTK si pravdepodobne 

vyhľadal na webovom sídle verejného obstarávateľa.   

 

8. Sumarizácia odpovedí účastníkov PTK, ktoré prejavili záujem o účasť v PTK, a to na okruh 

otázok v zmysle Prílohy č. 2 Oznámenia o PTK: 

 

1. Považuje hospodársky subjekt PTK dokument (Príloha č. 1 – Špecifikácia zadania pre verejné 

obstarávanie), ktorý poskytol verejný obstarávateľ za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu 

jednoznačného definovania predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia 

čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky? 

 

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na konkrétne doplnenie Špecifikácie zadania pre verejné 

obstarávanie, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je 

možné predložiť kvalifikovanú ponuku. 
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2. Je hospodárskemu subjektu z poskytnutých dokumentov zrejmé, že verejný obstarávateľ má 

záujem o realizáciu predmetu zákazky výhradne vo forme diela a následne poskytnutia služieb - 

Elektronický informačný systém na správu registratúry?  

 

3. Má hospodársky subjekt ďalšie doplňujúce otázky k dokumentu - Príloha č. 1 – Špecifikácia 

zadania pre verejné obstarávanie?  

 

4. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Špecifikácia zadania pre verejné 

obstarávanie), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ za diskriminačné?  

 

Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky diskriminácie? 

 

5. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne 

bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? 

 

6. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na 

predmet zákazky: Elektronický informačný systém na správu registratúry? 

 

7. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt 

vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky? 

 

8. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by využil 

subdodávateľov?  

 

Ak áno, v akom rozsahu? 

 

9. Považuje hospodársky subjekt lehotu dodania diela predmetu zákazky 3 mesiace od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy za primeranú? 

 

Ak nie, akú primeranú lehotu dodania považuje hospodársky subjekt vzhľadom na rozsah 

predmetu zákazky za primeranú? 

 

10. S akými najčastejšími prekážkami/ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii 

totožného/porovnateľného predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali? 

 

11. Priestor pre iné skutočnosti/poznámky/doplnenia/názory hospodárskeho subjektu: 

..................................................................................................................................................... 

 

12. Verejný obstarávateľ požaduje informáciu, či poskytnuté podklady v návrhu opisu predmetu 

zákazky sú dostačujúce pre vytvorenie centralizovaného pracoviska podateľne s centralizovaným 

skenovaním doručených dokumentov a ich následnou elektronickou distribúciou určeným 

používateľom. Môže hospodársky subjekt poskytnúť informáciu k centralizovanému spracovaniu 

dokumentov, aké technické vybavenie je pre dané riešenie potrebné (tlačiarne QR kódov, OCR, 

skenery,...) 
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13. Môže hospodársky subjekt poskytnúť informácie, na akej technológii je postavený 

Elektronický informačný systém na správu registratúry hospodárskeho subjektu? 

 

14. Môže hospodársky subjekt poskytnúť používateľskú príručku k vlastnému Elektronickému 

informačnému systému na správu registratúry ? Ak áno, verejný obstarávateľ žiada o jej 

predloženie.  

 

15. Môže hospodársky subjekt poskytnúť informáciu, kedy plánuje realizovať certifikáciu 

riešenia pre Elektronický informačný systém na správu registratúry v zmysle Výnosu č. 203/2021 

Z.z., nakoľko uvedená certifikácia bude predpokladom uzavretia zmluvy? 

 

16. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov v aplikácii hospodárskeho subjektu? 

 

17. Je riešenie hospodárskeho subjektu integrované na RFO a RPO? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v rámci PTK požaduje predviesť Elektronický 

informačný systém na správu registratúry v TEST prostredí alebo ako DEMO. 

 

Verejný obstarávateľ poznamenáva, že konkrétne znenie (autentická podoba) doplňujúcich 

otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré definovali (vymedzili) 

účastníci PTK/hospodárske subjekty v rámci vyplnenej Prílohy č. 2 - Okruh otázok, tvoria súčasť 

tejto zápisnice a sú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

9. K zodpovedaným otázkam v rámci Prílohy č. 2 verejný obstarávateľ zrealizoval 

osobné/online (prostredníctvom MS Teams) konzultácie s jednotlivými 

účastníkmi/hospodárskymi subjektmi v termínoch: 

  

P.č. Identifikácia účastníkov PTK Dátum a forma vedenia 

konzultácie: 

1. Účastník č. 2 28.01.2022 od 13:00 hod. 

online (MS Teams) 

2. Účastník č. 7 27.01.2022 od 15:00 hod. 

osobne 

3. Účastník č. 6 28.01.2022 od 08:30 hod. 

online (MS Teams) 

4. Účastník č. 11 28.01.2022 od 10:00 hod. 

online (MS Teams) 

5. Účastník č. 5 28.01.2022 od 14:30 hod. 

online (MS Teams) 

6. Účastník č. 3 31.01.2022 od 09:00 hod. 

osobne 

 

Zainteresované osoby za verejného obstarávateľa zároveň skonštatovali na základe predložených 

odpovedí jednotlivých účastníkov PTK/hospodárskych subjektov a s nimi zrealizovaných 

osobných/online (prostredníctvom MS Teams) konzultácií a taktiež na základe definovaných 
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(vymedzených) doplňujúcich otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, 

nevyhnutnosť spracovania aktualizácie opisu predmetu plánovanej zákazky v podobe jeho úpravy 

a/alebo doplnenia.  

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedené vypracoval aktualizovanú Prílohu č. 1, 

ktorá bola spolu s Výzvou na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu za účelom určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 16.02.2022 (ďalej len „Výzva na PHZ“) zaslaná mailom 

všetkým účastníkom PTK. 

 

Aktualizácia (úprava/doplnenie) bola zapracovaná v rámci dokumentu -  Príloha č. 1 Špecifikácia 

zadania pre verejné obstarávanie (aktualizovaný opisu predmetu zákazky). 

 

10. Zoznam účastníkov PTK/hospodárskych subjektov, ktorým bolo odoslaná aktualizovaná 

Príloha č. 1 spolu s Výzvou na PHZ1: 

 

P.č. Identifikácia oslovených účastníkov PTK Dátum a spôsob odoslania 

Oznámenia o PTK 

1. Účastník č. 2 16.02.2022, e-mailom:  

..........@..............sk 

2. Účastník č. 7 16.02.2022, e-mailom:  

..........@..............sk 

3. Účastník č. 6 16.02.2022, e-mailom:  

..........@..............sk 

4. Účastník č. 11 16.02.2022, e-mailom: 

..........@..............sk 

5. Účastník č. 5 16.02.2022, e-mailom:  

..........@..............sk 

6. Účastník č. 3 16.02.2022, e-mailom:  

..........@..............sk 

 

Lehota na predloženie PHZ bola stanovená do 21.02.2022 do 12:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov PTK/hospodárskych subjektov, ktorí predložili ponuku za účelom 

určenia PHZ s aktualizovaným opisom plánovanej zákazky v stanovenej lehote a ich návrh 

na výšku PHZ: 

 

P. 

č. 

Identifikácia účastníkov 

PTK 

 

Dátum 

predloženia 

CP a forma 

Cena 

v EUR bez 

DPH  

DPH 20% 

v EUR 

Cena v EUR 

s DPH  

1. 
Účastník č. 11 

18.2.2022,  

e-mailom 
433 500,00 86 700,00 520 200,00 

2. 
Účastník č. 6 

21.2.2022,  

e-mailom 
323 360,00 64 672,00 388 032,00 

 
1 Aktualizovaná Príloha č. 1 Špecifikácia zadania pre verejné obstarávanie (aktualizovaný opisu predmetu zákazky) 

a Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 

16.02.2022 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

mailto:..........@..............sk
mailto:obchod@tempest.sk
mailto:obchod@tempest.sk
mailto:obchod@tempest.sk
mailto:obchod@tempest.sk
mailto:obchod@tempest.sk
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3.  
Účastník č. 3 

21.2.2022,  

e-mailom 
451 500,00 90 300,00 541 800,00 

4. 
Účastník č. 2 

21.2.2022,  

e-mailom 
358 600,00 71 720,00 430 320,00 

5. 
Účastník č. 7 

21.2.2022,  

e-mailom 
356 240,00 71 248,00 427 488,00 

 

Výpočet PHZ v EUR bez DPH 

 

 

384 640,00 

 

Záver: 

PTK boli vyhodnotené ako úspešné, nakoľko má verejný obstarávateľ za to, že očakávaný účel a 

podstata predmetných PTK boli dosiahnuté. Verejný obstarávateľ taktiež poznamenal, že 

informácie a skutočnosti, ktoré vyplynuli alebo ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou 

oprávnených, hospodárskych subjektov/účastníkov PTK na predmetných PTK boli, okrem iného, 

nápomocné a smerodajné pri definovaní/precizovaní/aktualizácii opisu predmetu zákazky. 

Taktiež boli získané dôležité údaje pre účely stanovenia PHZ.  

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že po úspešnom priebehu predmetných PTK, pristúpi k 

sumarizácii a príprave všetkých podkladov, ktoré sú nevyhnutné pre zahájenie procesu verejného 

obstarávania predmetu plánovanej zákazky v podmienkach verejného obstarávateľa – Úradu pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 

V Bratislave, dňa 22.02.2022 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

P. č. Meno a priezvisko člena komisie Podpis 

1. Ing. Gabriel Sepeši  

2. Mgr. Lenka Elízová  

3. PhDr. Lucia Bánovská  

4. David Toman  

5. Mgr. Hana Šlachtová  

6. Renáta Bodáczová  

7. Ing. Natália Baldovská  
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8.  Ing. Eleonóra Brezáková  

 

 

 

Prílohy: 

- Zodpovedaný okruh otázok od účastníkov PTK - vyplnená Príloha č. 2 

- Príloha č.1 Špecifikácia zadania pre verejné obstarávanie (aktualizovaný opisu predmetu 

zákazky) 

- Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


