
 

 
ZÁPIS  

z prípravných trhových konzultácií 
 

V dňoch 14.5.2021 a 17.5.2021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) 
v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) uskutočnila prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) k predmetu 
zákazky „Podlahové čistiace stroje so sediacou obsluhou a s chodiacou obsluhou“ . 

V záujme oslovenia čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú 
požadovaným predmetom zákazky, oznámenie o konaní Prípravných trhových konzultácií - Výzva na 
účasť, boli verejným obstarávateľom priamo (elektronicky) požiadané hospodárske subjekty. 

 
Verejný obstarávateľ priamo požiadal hospodárske subjekty o účasť na PTK:  
         

p.č. Názov a sídlo hospodárskeho subjektu         

1 Diversey Slovensko s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava    
2 Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra     
3 Yves & Soteco Slovakia s.r.o., Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava    
4 TT Servis, Divízia upratovacia technika, Letecká 2, 962 31 Sliač    
5 TCS Slovenská republika s.r.o, Nosice 35, 020 01 Púchov    

6 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 
Účel prípravných trhových konzultácií:  
 Účelom PTK bolo overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy, určenie 
nediskriminačných podmienok, obhliadka priestorov a prezentácia podlahových čistiacich strojov hospodárskych 
subjektov. 
 
Prípravných trhových konzultácií sa dňa 14.5.2021 zúčastnili: 

* za hospodárske subjekty: 
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, p. Tomáš Lukačik 
Diversey Slovensko s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, p. Marián Chylo 
 
* za verejného obstarávateľa UNLP Košice: 
Odbor vnútornej prevádzky: p. Tomáš Samčík, Ing. František Hertneki 
Oddelenie verejného obstarávania: Ing. Jana Lesayová, Ing. Anna Čarnoká 
 
Prípravných trhových konzultácií sa dňa 17.5.2021 zúčastnili: 

* za hospodárske subjekty: 
Kärcher Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, p. Rastislav Kravec 
 
* za verejného obstarávateľa UNLP Košice: 
Odbor vnútornej prevádzky: p. Tomáš Samčík, Ing. František Hertneki 
Oddelenie verejného obstarávania: Ing. Jana Lesayová, Ing. Anna Čarnoká 
 



V rámci konzultácií zúčastnené hospodárske subjekty prerokovali so zástupcami verejného obstarávateľa 
nasledovné: 

1) Overenie primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy: 
- prerokované boli pracovné šírky čistiacej hlavy podlahových čistiacich strojov, hmotnosť a šírka 

výťahov na Tr. SNP 1, 
- obhliadka priestorov na Tr. SNP 1 bola zameraná na priestory kuchyne, priestory chodby pred 

fyziatricko - rehabilitačným pracoviskom a priestory návštevnej haly. Zámerom obhliadok bolo 
uľahčiť hospodárskym subjektom navnímať priestorovo objekty, hlavne rôzne typy povrchovej 
úpravy podlahových plôch (protišmyková a obyčajná dlažba, linoleum, travertín, patix). 
 

2) Zúčastnené hospodárske subjekty predviedli podlahové čistiace stroje so sediacou obsluhou 
a s chodiacou obsluhou: 
 
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. , p. Tomáš Lukačik 
- predvedený malý podlahový čistiaci stroj s chodiacou obsluhou pracovnej šírky čistiacej hlavy 43 

cm, 
- stredný podlahový čistiaci stroj s chodiacou obsluhou pracovnej šírky čistiacej hlavy 65 cm, 
- podlahový čistiaci stroj so sediacou obsluhou pracovnej šírky čistiacej hlavy 140 cm. 
 
Diversey Slovensko s.r.o., p. Marián Chylo 
- spoločnosť neprezentovala podlahové čistiace stroje,   
- zástupca uvedenej spoločnosti pri obhliadke priestorov zameral sa na celkovú výmeru podlahových 

plôch na Rastislavovej ulici 43 a Tr. SNP 1. 
 
Kärcher Slovakia s.r.o., p. Rastislav Kravec 
- ukážka stredného podlahového čistiaceho  stroja s chodiacou obsluhou pracovnej šírky čistiacej 

hlavy 80 cm,  
- podlahový čistiaci stroj so sediacou obsluhou pracovnej šírky čistiacej hlavy 80 cm. 

 
Získané informácie prekonzultované na prípravných trhových konzultáciách verejný obstarávateľ použije 

vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Upratovacie stroje – batériové podlahové čistiace stroje.  

 

V Košiciach, dňa 18.5.2021 

Zápis spracovala: Ing. Anna Čarnoká 
Technické informácie zápisu: p. Tomáš Samčík a Ing. František Hertneki 
Schválili: Ing. Dušan Weinwurm, Odbor nákupu 
              MVDr. Valéria Snopková, Odbor vnútornej prevádzky 
 


