VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 12/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK ") na Vami požadovaný predmet zákazky „Operačný stôl prenosný " za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet
zákazky.
V rámci prieskumu trhu boli oslovení 7 potencionálni dodávatelia, z ktorých 3 predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Operačný stôl prenosný
1.2 CPV:
33192230-3 - Operačné stoly
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Operačný stôl s motorizovanými sklonmi a polohovaním: zdvihu stola, chrbtového dielu, nožného dielu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo Názov položky predmetu zákazky

Položka č. 1

Operačný stôl prenosný

MJ

Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie

ks

1

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č.1 - Operačný stôl prenosný

Hodnota parametra
Minimum

1.

Operačný stôl vyššieho štandardu pre potreby cievnej chirurgie a kardiochirurgie so
základňou stola

2.

Nosnosť operačného stola v štandardnej zostave

3.

Dodávateľ č. 1

Dodávateľ č. 2

Dodávateľ č. 3

Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,
811 04 Bratislava

NIMAG spol.s.r.o.
Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava

Unique Medical s. r. o.
Stará Vajnorská 1367/4,
831 04 Bratislava

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp.
nespĺňa verejným obstarávateľom
definované požiadavky na predmet
zákazky.

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp.
nespĺňa verejným obstarávateľom
definované požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp.
nespĺňa verejným obstarávateľom
definované požiadavky na predmet
zákazky.

V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa
verejným obstarávateľom požadované
technické vlastnosti na predmet
zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa
verejným obstarávateľom požadované
technické vlastnosti na predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej
hodnoty

V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa
verejným obstarávateľom požadované
technické vlastnosti na predmet
zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

Položka č.1

Položka č.1

Položka č.1

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č.1 - Operačný stôl prenosný

Maximum

Hodnota parametra
Minimum

áno

áno

áno

1.

Operačný stôl vyššieho štandardu pre potreby cievnej chirurgie a kardiochirurgie so
základňou stola

450 kg

áno

áno / 450

áno / 454 kg

2.

Nosnosť operačného stola v štandardnej zostave

Motorizované výškové nastavenie v rozsahu

600 mm 1050 mm

áno

áno / 580-1145

áno / 575-1075 mm

3.

4.

Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej/antitrendelenburgovej polohy v
rozsahu

-25°/+30°

áno

áno / +/-45°

áno / +/-30°

4.

Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej/antitrendelenburgovej
polohy v rozsahu

-25°/+30°

5.

Motorizovaný laterálny sklon v rozsahu

+/- 20°

áno

áno / +/-30°

áno / +/-25°

5.

Motorizovaný laterálny sklon v rozsahu

+/- 20°

6.

Motorizovaný sklon chrbtového dielu v rozsahu

-40°/+75°

áno

áno / -45/+90°

áno / -40/+80°

6.

Motorizovaný sklon chrbtového dielu v rozsahu

-40°/+75°

7.

Motorizovaný sklon nožných dielov v rozsahu

+80°/-90°

áno

áno / +90/-105°

áno / +50/-90°

7.

Motorizovaný sklon nožných dielov v rozsahu

+50°/-90°

8.

Motorizovaný longitudálny - pozdĺžny posun dosky stola

310 mm

áno

áno / 460

áno / 350 mm

8.

Motorizovaný longitudálny - pozdĺžny posun dosky stola

310 mm

9.

Šírka dosky stola

530 mm

áno

áno / 550

áno / 530 bez líšt

9.

Šírka dosky stola

530 mm

10.

Použitie karbónovej dosky musí umožniť prístup C ramena k doske stola, bez prekážok,
1 600 mm
t.j. čistý priestor o dĺžke

áno

áno / 1660

áno / 1650 mm

10.

Použitie karbónovej dosky musí umožniť prístup C ramena k doske stola, bez
prekážok, t.j. čistý priestor o dĺžke

1 600 mm

Motorizované výškové nastavenie v rozsahu

550 mm
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11.

Počet rýchlostí pre nastavenie polohovania jednotlivých dielov stola (spoločne alebo aj
3
samostatne)

áno

nie /
ten parameter hovorí o tom, že pohyby môžu
byť vykonávané rôznymi rýchlosťami.
Na mobilných stoloch sa rýchlosť pohybov nedá
nastavovať. Je len jedna. Možno to má len
jeden konkrétny výrobca a preto je to tam
uvedené. U stolov systémových sa dá
nastavovať rýchlosť kde máme 4-ri rôzne
rýchlosti. Ale to je systémový stôl. Naša
spoločnosť ponúka viaceré typy stolov (6typov, nemeckého výrobcu TRUMPF Medical
Hillrom group).
Vzhľadom na Vašu špecifikáciu, ktorá je kópiou
konkrétneho výrobcu sme Vám museli
ponúknuť najvyššiu triedu mobilného stola.
Ak sa upravila špecifikácia v parametroch ktoré
sú irelevantné, vieme Vám ponúknuť oveľa
lacnejší stôl, ktorý ale má výrazne lepšie
relevantné parametre ako požadujete. (
trendelenburg/ant, tilt, výškové nastavenie,
nosnosť, pozdĺžny posun atď. (jednalo by sa o
stôl PST 500 od toho istého výrobcu.
Tu ale nespĺňame okrem tých rýchlostí ešte
parameter IR diaľkové ovládanie s displejom.
Na tomto stole je je s displejom len káblový
ovládač a bezkáblový má len podsvietené
klávesy teda nemá displej. Ale vo všetkých
ostatných parametroch je výrazne a hlavne je
lacnejší ako TS7000.

12

Možnosť navolenia si polôh a ich uloženia do pamäte ovládača. Počet mies v pamäti
ovládača

áno

áno / 27

áno / 10

12

Možnosť navolenia si polôh a ich uloženia do pamäte ovládača. Počet mies v
pamäti ovládača

13.

Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové aj káblové

áno

áno

áno

13.

Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové aj káblové

14.

Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s farebným dotykovým displejom zobrazujúcim
nastavenie stola s uvedením uhlov sklonov jednotlivých častí dosky stola pre ľahkú
orientáciu

áno

áno

áno

14.

Diaľkový bezdrôtový ovládač stola s farebným dotykovým displejom zobrazujúcim
nastavenie stola s uvedením uhlov sklonov jednotlivých častí dosky stola pre ľahkú
orientáciu

15.

Displej ovládača s farebným rozlíšením jednotlivých dielov dosky stola pre ľahkú
identifikáciu.

áno

áno

áno

15.

Displej ovládača s farebným rozlíšením jednotlivých dielov dosky stola pre ľahkú
identifikáciu.

16.

Záložné ovládanie na nohe stola - dostupné aj pri zlyhaní ovládania diaľkovým alebo
nožným ovládačom.

áno

áno

áno

16.

Záložné ovládanie na nohe stola - dostupné aj pri zlyhaní ovládania diaľkovým
alebo nožným ovládačom.

17.

Minimálne 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha, poloha
kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších aspoň 10 nastavení

áno

áno

áno

17.

Minimálne 4 preddefinované polohy stola: 0-poloha, flex poloha, reflex poloha,
poloha kresla (beach chair) a pamäť pre ďalších aspoň 10 nastavení

18.

Možnosť prepnutia ovládača do reverzného vyskladania stola, pre minimalizáciu
chybového polohovania.

áno

áno

áno

18.

Možnosť prepnutia ovládača do reverzného vyskladania stola, pre minimalizáciu
chybového polohovania.

19.

Rozhrania hlavnej dosky stola rovnaké v sedacej časti ako v chrbtovej časti, pre rýchle
a jednoduché premiestnenie a zámenu jednotlivých dielov stola.

áno

áno

áno

19.

Rozhrania hlavnej dosky stola rovnaké v sedacej časti ako v chrbtovej časti, pre
rýchle a jednoduché premiestnenie a zámenu jednotlivých dielov stola.

20.

Hlavový diel s rovnakým rozhraním ako chrbtový diel a zároveň sklopný/výklopný v 2
pároch kĺbov - použiteľný pre lumbotomickú polohu pacienta bez potreby vypodloženia
hlavy pacienta

áno

áno

áno

20.

Hlavový diel s rovnakým rozhraním ako chrbtový diel a zároveň sklopný/výklopný v
2 pároch kĺbov - použiteľný pre lumbotomickú polohu pacienta bez potreby
vypodloženia hlavy pacienta

21.

Motorizované ovládanie končatinoch kolenných podpier nôh pacienta - polosed

áno

áno

áno

21.

Motorizované ovládanie končatinoch kolenných podpier nôh pacienta - polosed

22.

Matrace operačného stola s antidekubitnými vlastnosťami - dvojvrstvové,s pamäťovou
penou a paropriepustným a vodeodolným poťahom.

áno

áno

áno

22.

Matrace operačného stola s antidekubitnými vlastnosťami - dvojvrstvové,s
pamäťovou penou a paropriepustným a vodeodolným poťahom.

23.

Vybavenosť stola:

23.

Vybavenosť stola:

10

Požadované množstvo

áno / 3

11.

Počet rýchlostí pre nastavenie polohovania jednotlivých dielov stola (spoločne
alebo aj samostatne)

3

10

áno

Požadované množstvo

23.1

mobilná základňa stola s hlavnou doskou s matracou a s elektrickým bezkáblovým aj
káblovým ovládaním

1 ks

áno

áno

áno

23.1

mobilná základňa stola s hlavnou doskou s matracou a s elektrickým bezkáblovým
1 ks
aj káblovým ovládaním

23.2

bezkáblový a káblový diaľkový ovládač s nabíjacou stanicou a farebným dotykovým
displejom

1 ks

áno

áno

áno

23.2

bezkáblový a káblový diaľkový ovládač s nabíjacou stanicou a farebným
dotykovým displejom

23.3 nožný segment s matracou, 2 dielny so 4 kĺbami

1 ks

áno

áno

áno

23.3 nožný segment s matracou, 2 dielny so 4 kĺbami

1 ks

23.4 chrbtový predlžovací, obojstranne použiteľný diel s matracou

1 ks

áno

áno

áno

23.4 chrbtový predlžovací, obojstranne použiteľný diel s matracou

1 ks
1 ks

hlavový diel s 2 pármi kĺbov, vybavený s matracou, sklopný v dvoch kĺboch t.j.
23.5 využiteľný aj pre laterálnu polohu pre vypodloženie hlavy pacienta bez nutnosti použiť
podložku pod hlavu.

1 ks

1 ks

áno

áno

áno

hlavový diel s 2 pármi kĺbov, vybavený s matracou, sklopný v dvoch kĺboch t.j.
23.5 využiteľný aj pre laterálnu polohu pre vypodloženie hlavy pacienta bez nutnosti
použiť podložku pod hlavu.

1 ks

áno

áno

áno

23.6

23.7 postranná podpera hornej končatiny so suchým zipsom a svorkou na eurolištu

2 ks

áno

áno

áno

23.7 postranná podpera hornej končatiny so suchým zipsom a svorkou na eurolištu

2 ks

23.8 rám zásteny anestéziológa

1 ks

áno

áno

áno

23.8 rám zásteny anestéziológa

1 ks

23.9 upínací pás na ruku s uchytením na anestéziologický rám

1 ks

áno

áno

áno

23.9 upínací pás na ruku s uchytením na anestéziologický rám

1 ks

karbónový chrbtový diel o dĺžke min. 1100 mm, pripojiteľné do nožnej aj chrbtovej časti
2 ks
hlavnej dosky

áno

áno

áno

23.10

23.6

23.10

postranné podpery horných končatín so svorkou na eurolištu, odklopným ramenom,
výškovo nastaviteľné a s guľovým kĺbom pre rôzne polohovanie

postranné podpery horných končatín so svorkou na eurolištu, odklopným
ramenom, výškovo nastaviteľné a s guľovým kĺbom pre rôzne polohovanie

karbónový chrbtový diel o dĺžke min. 1100 mm, pripojiteľné do nožnej aj chrbtovej
časti hlavnej dosky

1 ks

2 ks

23.11 3 kĺbové rameno pre bočnú podperu pacienta

2 ks

áno

áno

áno

23.11 3 kĺbové rameno pre bočnú podperu pacienta

2 ks

23.12 bočná podpera pacienta s matracou o veľkosti min. 14 x 17 cm

2 ks

áno

áno

áno

23.12 bočná podpera pacienta s matracou o veľkosti min. 14 x 17 cm

2 ks
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23.13 radiálne svorky s otočným otvorom o priemere 16 - 18 mm

4 ks

áno

áno

áno

23.13 radiálne svorky s otočným otvorom o priemere 16 - 18 mm

4 ks

23.14 infúzna tyč s min. 2 háčikmi, teleskopická

1 ks

áno

áno

áno

23.14 infúzna tyč s min. 2 háčikmi, teleskopická

1 ks

23.15 pásy pre fixáciu dolných končatín v lýtkovej časti

2 ks

áno

áno

áno

23.15 pásy pre fixáciu dolných končatín v lýtkovej časti

2 ks

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požaduje sa:

Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,
811 04 Bratislava

NIMAG spol.s.r.o.
Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava

Unique Medical s. r. o.
Stará Vajnorská 1367/4,
831 04 Bratislava

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom definované
zmluvné požiadavky na predmet
zákazky

Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje
resp. neakceptuje verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky na predmet
zákazky

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom definované
zmluvné požiadavky na predmet
zákazky

V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového
znenia hodnoty

V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového znenia
hodnoty

V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového
znenia hodnoty

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

1.

Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.

akceptujem

áno

akceptujem

1.

Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

akceptujem

áno

akceptujem

2.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.1

do tridsiatich dní (30) od uzatvorenia kúpnej zmluvy,

neakceptujem / 60 dní

nie / 9 týždňov

akceptujem

2.1

do šesťdesiatich kalendárnych dní (60) od uzatvorenia kúpnej zmluvy,

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),

akceptujem

áno

akceptujem

2.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne
sviatky),

3.3

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,

akceptujem

áno

akceptujem

2.3

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej
osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy),

akceptujem

áno

akceptujem

2.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a
zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti
kúpnej zmluvy),

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo kúpnej zmluvy,
ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s
DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.5

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem
náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo kúpnej zmluvy,
ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez
DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
akceptujem

áno

akceptujem

2.5

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem
náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania tovaru
požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť
reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej
vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ
(napr. doprava).

akceptujem

áno

akceptujem

3.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od dodania
tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný
nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a
to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu
dodávateľ (napr. doprava).

5.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

akceptujem

áno

akceptujem

4.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

6.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry.
Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy
je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

akceptujem

áno

akceptujem

5.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry.
Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov,
kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

7.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5)
pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej
dohody.

akceptujem

áno

akceptujem

6.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho
(5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej
rámcovej dohody.

8.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe
faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň
odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

akceptujem

áno

akceptujem

7.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na
základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný
zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku
sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

akceptujem

neuplatňuje sa

akceptujem

8.

Požiadavka sa vypúšťa

akceptujem

neuplatňuje sa

akceptujem

9.

Požiadavka sa vypúšťa

9.

10.

Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname
zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní od účinnosti zmeny,
objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny
(napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej
ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu
ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.

Prečíslované body:
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VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

11.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková
cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za
ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením
tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného
zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle
dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje
si právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.

akceptujem

neakceptuje /
vzhľadom na nárast cien nie sú známe aktuálne
cenníky na rok 2022 ponuku robíme s cenami
na rok 2021

akceptujem

10.
8.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za
MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho
konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred
vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení
písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle
dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky,
vyhradzuje si právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.

12.

V prípade, ak sa po uzatvorení kúpnej zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako
"nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v kúpnej zmluve a dodávateľ už
preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi
nižšou cenou a cenou podľa kúpnej zmluvy bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa kúpnej zmluvy, zaväzuje
sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy a nižšou cenou.

akceptujem

neakceptuje /
cena je stanovená dohodou dvoch zmluvných
strán a je jedno, že v Urundi Burundi sa produkt
predáva za inú (nižšiu cenu) asi majú na to
dôvod

akceptujem

11.

Požiadavka sa vypúšťa

12.1.

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti
uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena
zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok.

akceptujem

neakceptuje / dtto

akceptujem

11.1

Požiadavka sa vypúšťa

13.

V prípade, ak sa po uzatvorení kúpnej preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto kúpnej zmluve e od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v
neprospech ceny podľa tejto kúpnej zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k
rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého
bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na
spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou
jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

akceptujem

neakceptuje / dtto

akceptujem

12.

Požiadavka sa vypúšťa

akceptujem

13.
9.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne,
bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov,
ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):

14.

akceptujem

akceptuje

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene
(písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie
dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):

- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov .

- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov .

15.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania kúpnej zmluvy bol oprávnený na
poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

akceptujem

akceptuje

akceptujem

14.
10.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania kúpnej zmluvy bol oprávnený
na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

16.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov
a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch
10. - 15. týchto zmluvných podmienok.

akceptujem

akceptuje

akceptujem

15.

Požiadavka sa vypúšťa

17

Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní
dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do
prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe
zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa
automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z
dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.

16.
11.

Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v
trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie
zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol),
ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená
záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý
je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.

18.

Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ
autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky
predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu,
prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä,
nie však výlučne:

akceptujem

akceptujem

akceptujem

17.

Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ
autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky
predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia.
12.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu,
prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie
najmä, nie však výlučne:

18.1

oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým
parametrom,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.2

dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe
majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.3

vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa
rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia
zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

17.3
12.3

vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa
rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového
vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti
objednávateľa,

18.4

dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia,
vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných
dielov,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

17.4
12.4

dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia,
vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a
náhradných dielov,

akceptujem

akceptujem
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akceptujem

17.1
12.1

oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho
technickým parametrom,
dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o
12.2 sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná
dodávateľom,

17.2

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

18.5

vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu
zariadenia, min. však jedenkrát ročne,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.6

vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa
servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať
mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád
uvedených v bode 19. tejto časti,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.7

vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými
normami,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.8

práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci
zabezpečenia záručného servisu,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.9

vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia,
ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

18.10

technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 13 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri
prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni,
pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.

akceptujem

NIE. Operačný stôl nie je život zachraňujúce
alebo ohrozujúce zariadenie. Nevidíme dôvod,
aby nám niekto volal o polnoci. Cez deň
samozrejme ÁNO

akceptujem

Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do
dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod.
nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas
mimopracovného dňa.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

19.

17.5

12.5

vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa
servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný
vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s
výnimkou vád uvedených v bode 19. tejto časti,

17.6
12.6

17.7

12.7

17.8
12.8

vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia
výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,

vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými
normami,

práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci
zabezpečenia záručného servisu,

vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu
12.9 zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane
generálnej opravy,

17.9

17.10
12.10

technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 17 tejto časti (v novom číslovaní
bod 12 tejto časti), a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského
pracoviska dodávateľa 7 dní v týždni v čase od 7.00 do 22.00 hod. , pričom dodávateľ musí garantovať
funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do
dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod.
nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas
mimopracovného dňa.

18.
13.

V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie
zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr
do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod.
nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas
mimopracovného dňa.

V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie
zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do
dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho
pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:

akceptujem

akceptujem

akceptujem

20.1

oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

19.1
14.1

oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,

20.2

oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

19.2
14.2

oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.

Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky
v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo
požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v
nasledujúcej výške:

akceptujem

akceptujem

akceptujem

20.
15.

21.1

nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu
: 100,-€ (slovom: jednosto Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny
zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,

akceptujem

NIE, absolútne nelogické

akceptujem

20.1

nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného
15.1 prístupu : 100,-€ (slovom: jednosto Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10%
kúpnej ceny zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,

21.2

nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady i: 100,-€ (jednosto Eur) za každú začatú hodinu omeškania,
najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.

akceptujem

NIE, absolútne nelogické

akceptujem

20.2

nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady i: 100,-€ (jednosto Eur) za každú začatú hodinu
15.2 omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania
dodávateľa.

19.1

20.

21.

22.

Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi
prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska
dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy
dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment
nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom
klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného
telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa,
telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.

23.

V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ
povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o
nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k
výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež
zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu dodávateľa.

akceptujem

akceptujem

24.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore
s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci
alebo vandalizmu.

akceptujem

25.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej
dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou
starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie
svojich povinností.

26.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

18.1
13.1

Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na
opravu:

19.
14.

Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej
prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má
objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie
lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

21.
16.

Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi
prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského
pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia
emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je
fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak
komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa
považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia,
vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.

akceptujem

22.
17.

V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ
povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o
nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak
dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže
objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo
vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu dodávateľa.

akceptujem

akceptujem

23.
18.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v
rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej
pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

24.
19.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej
dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou
odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné
na plnenie svojich povinností.

akceptujem

akceptuje

akceptujem

25.
20.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ
nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie
pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

akceptujem

ÁNO, nemáme klientské centrum, lebo v tomto
prípade je to nelogické. Viď bod 18.10

Strana 5 z 6

akceptujem

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

27.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných
povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady,
ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.
z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana,
ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do
5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok kúpnej
zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú
dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

28.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným
obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú
uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

29.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých
skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody.
Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať
mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za
škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

akceptujem

akceptuje

30.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe
záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle
objednávateľa/kupujúceho

akceptujem

akceptuje

akceptujem

akceptujem

akceptuje

akceptuje

akceptujem

26.
21.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných
povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú
prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá
zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej
zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o
prípadnú úpravu podmienok kúpnej zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej
kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

akceptujem

27.
22.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané
verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

akceptujem

28.
23.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o
všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej
dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť
zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi
zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

akceptujem

29.

24.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom
kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na
webovom sídle objednávateľa/kupujúceho

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v
rámci PTK
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,
811 04 Bratislava

NIMAG spol.s.r.o.
Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava

Unique Medical s. r. o.
Stará Vajnorská 1367/4,
831 04 Bratislava

Uchádzač uviedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom definované
minimálne osobitné požiadavky na
predmet zákazky a doklady

Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje
resp. neakceptuje verejným obstarávateľom
definované minimálne osobitné požiadavky
na predmet zákazky a doklady

Uchádzač uviedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom definované
minimálne osobitné požiadavky na
predmet zákazky a doklady

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú
úpravu

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu

DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požaduje sa:

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované
potvrdenie

akceptujem

akceptuje

akceptujem

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie

6.2

Prospektový materiál

akceptujem

akceptuje

akceptujem

6.2

Prospektový materiál

6.3

Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady,
ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.

neakceptujem / jedná sa o triedu I
zdravotníckej pomôcky, ktorá sa
neeviduje ŠÚKL

neakceptuje / TRIEDA I- nevyžaduje evidenciu
na ŠÚKL

akceptujem

6.3

Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné
doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie v prípade, ak je to relevantné
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