Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
831 01 BRATISLAVA

OZNÁMENIE O POUŽITÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ
Národná transfúzna služba SR ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len “ZVO”) si týmto dovoľuje oznámiť všetkým účastníkom trhu, že v termíne od 11.01.2018
do 22.01.2018, uskutoční v súlade s § 25 ZVO prípravné trhové konzultácie (ďalej aj „PTK“) za
účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Predmet zákazky: Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyslín vírusov hepatitídy B, C
a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro na
vyšetrovanie nukleových kyslín (NAT – Nuclear Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV ,
HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu
zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov – plnoautomatických analyzátorov.
Vyšetrenie nukleových kyslín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované
individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing).
CPV číselník:
Hlavný predmet - Hlavný slovník:

33141625-7 Diagnostické súpravy
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál

Doplňujúce predmety-Hlavný slovník:
33124100-6 Diagnostické prístroje,
51430000-5 Inštalácia laboratórnych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Verejný obstarávateľ osloví v rámci prípravných trhových konzultácií hospodárske subjekty:
P. č.
1.
2.

Názov hospodárskeho subjektu
Roche Slovensko, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
GRIFOLS INTERNATIONAL, S.A., Avinguda de la Generalitat, 152 Parc empresarial Can
Sant Joan 08174 Sant Cugat del Vellés, Barcelona, Španielsko

V prípade záujmu o účasť v PTK, resp. o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou
záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v rámci PTK, kontaktujte verejného
obstarávateľa na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

Tel:

02/59103009

Fax: 02/59103020

E – mail: peter.butas@ntssr.sk

č.ú.: 7000288579/8180

