Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
„Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie“
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 verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Adresa sídla:

Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

Vnútroštátne identifikačné číslo:

00165565

Kontaktná osoba:

Ing. Lukáš Palaj

Internetová adresa (URL):

https://www.health.gov.sk/Titulka

Email:

lukas.palaj@health.gov.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Predmet zákazky
Názov:
Druh zákazky
Hlavný kód CPV

Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie
Tovary/Služby
33100000-1 – Zdravotnícke vybavenie
72000000-5 – Služby informačných technológií:
konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72263000-6 – Implementácia softvéru
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Prípravné trhové konzultácie sa nedelia na časti.
3. Účel prípravných trhových konzultácií
Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je oslovenie hospodárskych
subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním aspoň jednej z nasledujúcich činností:



poskytovanie zdravotníckeho vybavenia,
poskytovanie hardvérových a softvérových riešení.

Cieľom je informovať trh o pripravovanej zákazke a získať spätnú väzbu od potencionálnych
záujemcov, stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky a
objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky a podmienky jeho plnenia počas
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zmluvného vzťahu, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky a v súťažných
podkladoch tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania uvedené v zákone o verejnom
obstarávaní.
Účasť na PTK je dobrovoľná. Hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK sa môžu následne
zúčastniť pripravovaného postupu pre zadanie zákazky a predložiť ponuku.
V prípade potreby verejný obstarávateľ nevylučuje uskutočnenie aj ďalšej fázy PTK.
4. Predmet zákazky (minimálne východiskové požiadavky verejného obstarávateľa)
Stručný popis projektu
Ciele projektu „Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie“ sú:





Zvýšenie úrovne digitalizácie vybraných pracovísk na všetkých úrovniach laboratória
Nasadenie celosklíčkových digitálnych skenerov
Zber digitálnych dát nádorových ochorení do národnej digitálnej biobanky
Poskytnúť patologickým pracoviskám SW nástroje podporujúce diagnostiku

Pre naplnenie týchto cieľov je zámerom verejného obstarávateľa vybudovať sieť patologických
pracovísk vybavených takou zdravotníckou technikou a takým HW a SW vybavením, ktoré naplní
požiadavky na minimálnu úroveň digitalizácie. Táto minimálna úroveň bude v priebehu projektu
jasne definovaná komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre digitalizáciu
pracovísk patologickej anatómie. Výstupy z PTK budú, okrem iného, slúžiť komisii ako jeden zo
vstupov v prodese definície minimálnej úrovne digitalizácie.
Pre naplnenie cieľov projektu je zámerom tiež vybudovať dátové úložisko pre archiváciu a
zdieľanie patologických vyšetrení s prepojením na národnú digitálnu biobanku a zabezpečiť SW
vybavenie podporujúce efektívnu prácu patológov.
Stručný opis predmetu zákazky
Z hľadiska procesu spracovania biologického materiálu na pracoviskách patologickej anatómie je
cieľom obstarať HW a SW vybavenie uvedené v tabuľke nižšie.

Č. Časť procesu

Zdravotnícke prístroje
a HW vybavenie

SW vybavenie


1.

Prijímacia kancelária




Počítače
Čítačky čiarových kódov





Digitálne prijímanie
zaslaného materiálu
Digitalizácia hlasu na
prepis diktovaných
nálezov
Laboratórny informačný
systém (LIS)
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Č. Časť procesu

Zdravotnícke prístroje
a HW vybavenie


2.

3.

Excidovanie

Zalievanie










4.

Bioptické
laboratórium






5.

Imunohistochemické
laboratórium







6.

Digitalizácia obrazu a
popis


7.

Cytologické
laboratórium



Počítač s priamym
zapisovaním excidačného
nálezu do systému,
Čítačka čiarových kódov,
Fotodokumentačné
zariadenie,
Tlačiareň na bločky
Zalievanie:
Počítač
Čítačka čiarových kódov –
sledovanie zalievaných
blokov
Počítač pre každú rezaciu
stanicu
Čítačka čiarových kódov
pre každú rezaciu stanicu
Tlačiareň na sklíčka
Kompletizácia prípadov na
odovzdanie
Počítač pre každú rezaciu
stanicu
Čítačka čiarových kódov
pre každú rezaciu stanicu
Špeciálna tlačiareň na
silanizované sklíčka
Tlačiareň na lepiace štítky

Celosklíčkový digitálny
skener podľa potreby
laboratória – od nízkoobjemových až po vysokoobjemové skenery
Dátové úložisko

Príslušiace zdravotnícke
vybavenie

SW vybavenie




LIS
Digitalizácia hlasu na
prepis



LIS - Personalizovaný
tracking manipulácie so
sklami



LIS - Personalizovaný
tracking manipulácie so
sklami



LIS - Personalizovaný
tracking manipulácie so
sklami




LIS
Digitalizácia hlasu na
prepis
Serverové riešenie
prezentácie prípadov
patológom + možnosti
zdieľania obrazu
SW nástroje podporujúce
diagnostiku







LIS
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5. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť PTK
Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené poskytovať
služby obsiahnuté aspoň v jednej odrážke uvedenej v stĺpci „Zdravotnícke prístroje a HW
vybavenie“, alebo v stĺpci „SW vybavenie“ tabuľky vyššie, resp. ktoré pôsobia na danom
hospodárskom/odbornom trhu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť túto skutočnosť
z dostupných registrov.
6. Náklady spojené s PTK
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr. cestovné a pod.).
7. Priebeh PTK
a) hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky na e-mailovú
adresu lukas.palaj@health.gov.sk najneskôr do 31.8.2022. Záujem o účasť potvrdí
zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky
„Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie“ (ďalej len „formulár“) – viď príloha č. 1
tohto Oznámenia,
b) najneskôr po uplynutí lehoty podľa tohto bodu písm. a) verejný obstarávateľ v závislosti
od záujmu hospodárskych subjektov na PTK oznámi všetkým hospodárskym subjektom,
ktoré predložili formulár konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia PTK, a to na emailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári (orientačne v termíne od 2.9.2022 do
9.9.2022, v priestoroch verejného obstarávateľa na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava,
resp. online). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu konkrétneho termínu
konania PTK, pričom bude prihliadať na časové možnosti hospodárskych subjektov,
c) PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a zástupcu / zástupcov
hospodárskeho subjektu (t. j. osobitne s každým hospodárskym subjektom). Verejný
obstarávateľ odporúča, aby sa PTK za hospodársky subjekt zúčastnili aj osoby/experti,
majúce skúsenosti s plnením rovnakých resp. obdobných plnení, napr. analytici, SW
architekti, vývojári, programátori, technici a pod.,
d) pred samotnou prezentáciou bude hospodárskemu subjektu predložené poučenie o
zákonnej úprave PTK a prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti hospodárskeho
subjektu na PTK (§ 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní),
e) hospodársky subjekt v rámci svojej prezentácie návrhu má možnosť vyjadriť sa
k objektivite navrhovaného opisu predmetu zákazky (bod č. 4), prípadne ho doplniť o
ďalšie vhodné objektívne požiadavky, ktoré však nesmú mať diskriminačný charakter.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že prezentácia hospodárskeho subjektu sa má výlučne
vzťahovať k okruhu otázok a riešení PTK a nesmie mať charakter marketingovo predajnej
prezentácie.
f) s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila
hospodárska súťaž, môže byť celý priebeh PTK zvukovo zaznamenávaný. Súhlas s
vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt zaslaním vyplneného
formulára k PTK v zmysle písm. a) tohto bodu. Záznam nahrávky a zápisnica o priebehu
PTK bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa; všetky potrebné dokumenty a
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informácie týkajúce sa PTK vrátane zápisnice o priebehu PTK budú zverejnené na
webovom sídle verejného obstarávateľa (uvedená v bode č. 1) a v profile verejného
obstarávateľa, zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
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FORMULÁR
k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky
„Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie“

Názov hospodárskeho subjektu
Sídlo alebo miesto podnikania

Právna forma
IČO
IČ DPH
Meno a priezvisko, titul osoby/osôb
oprávnenej/oprávnených
zastupovať
hospodársky subjekt na prípravných trhových
konzultáciách
Telefón
Emailová adresa
Dátum a podpis:
Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením zvukového
záznamu z priebehu prípravných trhových konzultácií.
*)

nevhodné prečiarknite
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