
 

                    Obec Oravská Lesná 
                      Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná 

Zápisnica z prípravných trhových konzultácií 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní́ a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov 
v znení́ neskorších predpisov 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Oravská Lesná 
Adresa organizácie: Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná 
IČO: 00314722 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefaňák, PhD., osoba poverená riadením verejného obstarávania 
        info@psagentura.sk, +421 948 681 179. 
 
Názov zákazky:  
„Zdravotnícka technika pre CIZS v obci Oravská Lesná“  

Účel konzultácií: 
Získanie relevantných informácií, ktoré verejnému obstarávateľovi budú slúžiť na zabezpečenie čo 
najpresnejšej a najvhodnejšej špecifikácie predmetu zákazky a to aj vzhľadom k výške zdrojov, ktorými 
verejný obstarávateľ disponuje.  

Informácie, ktoré verejný obstarávateľ poskytol v rámci konzultácií:  
- verejný obstarávateľ oboznámil účastníkov konzultácií s požiadavkou na maximálnu cenu za 

predmet zákazky, ktorou disponuje, 
- verejný obstarávateľ oboznámil účastníkov konzultácií s opisom predmetu zákazky, 
- verejný obstarávateľ oboznámil účastníkov konzultácií s východiskovou technickou špecifikáciou, 
- verejný obstarávateľ oboznámil účastníkov konzultácií s požiadavkami na servis zariadení, 
- verejný obstarávateľ oboznámil účastníkov konzultácií so zmluvnými podmienkami. 

Oblasti konzultované v rámci prípravných trhových konzultácií:  
- schopnosť ponúkaných tovarov naplniť východiskovú technickú špecifikáciu,  
- referencie účastníkov, 
- spoľahlivosť ponúkaných zariadení, 
- zmluvné podmienky, 
- navrhované došpecifikovanie predmetu zákazky.  

Najdôležitejšie informácie z konzultácií, ktoré verejný obstarávateľ upravil, zmenil a závery:  
- verejný obstarávateľ má po uskutočnení PTK za to, že pôvodne stanovené parametre technickej 

špecifikácie by nezabezpečili výber dostatočne kvalitného zariadenia, 
- verejný obstarávateľ preto zvolil možnosť doplniť do technickej špecifikácie niekoľko parametrov 

a to za účelom skvalitnenia technickej špecifikácie umožňujúcej obstarať zariadenie vyššej triedy, 
ako by to bolo v prípade pôvodnej špecifikácie, 

- verejný obstarávateľ do technickej špecifikácie dopĺňa nasledovné parametre:  
 
Položka  č. 11 USG prístroj pre oddelenie gynekológie – 1 ks 

- 3D ultrasonograf, Možnosť pripojenia 4D sondy, Elastografia na lineárnej sonde, Full HD rozlíšenie 
1920x1080, LCD monitor min. 19“, dotykový ovládací panel 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Položka č. 14 USG pre potreby CIZS – 1 ks 

- Elastografia na lineárnej sonde, TDI – tkanivový doppler, min. 17“ Full HD monitor 
 
 

V Bratislave, 11. 05. 2021 

 

 

.................................................. 
     Ing. Peter Štefaňák, PhD. 
  osoba poverená riadením VO 

 

 

.................................................. 
    JUDr. Marek Majdiš, PhD. 
  starosta obce Oravská Lesná 

 

 

 


