VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 04/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK ") na Vami požadovaný predmet zákazky „Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L - server " 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 9 potencionálni dodávatelia, ponuku predložil 1 dodávateľ. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L - server
1.2 CPV:
48820000-2 Servery
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zobrazovací softvér na čítanie snímok urobených pomocou počítačovej tomografie (CT)

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

Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L - server

MJ

Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie

celok

1

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dodávateľ č. 1
Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
Karlova Ves 841 04
Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.

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

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 - Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L
server
1.

Upgrade a rozšírenie existujúceho servera Syngo.Via Workstation so zachovaním
už zakúpených licencií

Položka č.1
spĺňa
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Položka č.1 - Upgrade a rozšírenie existujúceho Syngo.Via Workstation na Syngo.Via L
server
1.

Upgrade a rozšírenie existujúceho servera Syngo.Via Workstation so zachovaním
už zakúpených licencií

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
2.

Vyhodnocovací server: server pre paralelné vyhodnocovanie na 7 pracovných
staniciach s možnosťou práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami

spĺňa

2.

Vyhodnocovací server: server pre paralelné vyhodnocovanie na 7 pracovných
staniciach s možnosťou práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami

3.

Rozšírenie o dodatočné 2 plávajúce licencie

spĺňa

3.

Rozšírenie o dodatočné 2 plávajúce licencie

4.

Základné funkcie:

xx

4.

Základné funkcie:

4.1

• možnosť prezerať snímky z CT, MR, PET, RTG, USG 2D,

spĺňa

4.1

• možnosť prezerať snímky z CT, MR, PET, RTG, USG 2D,

4.2

• automatické rozpoznávanie anatomických orientačných bodov pre identifikáciu
orgánov

spĺňa

4.2

• automatické rozpoznávanie anatomických orientačných bodov pre identifikáciu
orgánov

4.3

• software poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické
rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu
na zníženie času potrebného na načítanie pacienta

spĺňa

4.3

• software poskytuje prípravu prípadu (predspracovanie údajov, automatické
rozloženie), štruktúrovanú navigáciu, funkcie pre kvantitatívne čítanie a orientáciu
na zníženie času potrebného na načítanie pacienta

4.4

• jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba

spĺňa

4.4

• jednoduché porovnanie obrázkov z rôznych modalít a časov vedľa seba

4.5

• manipulácia s obrázkom: približovanie, posúvanie, window level

spĺňa

4.5

• manipulácia s obrázkom: približovanie, posúvanie, window level

4.6

Hodnotenie obrázkov:

spĺňa

4.6

Hodnotenie obrázkov:

• vzdialenosť, uhol, značka, asistovaný kolmý nástroj, oblasť záujmu, objem
4.6.1 záujmu, šípka, pixelová šošovka, rovinný text anotácie, synchronizované rolovanie
na základe anatómie
4.7

Obrazová prezentácia:
4.7.1 • 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký

• vzdialenosť, uhol, značka, asistovaný kolmý nástroj, oblasť záujmu, objem
4.6.1 záujmu, šípka, pixelová šošovka, rovinný text anotácie, synchronizované rolovanie
na základe anatómie

spĺňa
xx

4.7

spĺňa

Obrazová prezentácia:
4.7.1 • 2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký

Automatické spracovanie údajov CT bez akejkoľvek interakcie používateľa a s
prenosom do preddefinovaného DICOM partnera

spĺňa

Kardio SW s možnosťami:

spĺňa

5.1

• vizualizácia plaku

spĺňa

5.1

• vizualizácia plaku

5.2

• izolácia srdca

spĺňa

5.2

• izolácia srdca

5.3

• film (búšenie srdca)

spĺňa

5.3

• film (búšenie srdca)

5.4

• srdcové roviny

spĺňa

5.4

• srdcové roviny

5.5

• zakrivená a prierezová MPR

spĺňa

5.5

• zakrivená a prierezová MPR

Kardiovaskulárne funkcie:

spĺňa

6.1

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie funkcie
ľavej komory

spĺňa

6.1

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie funkcie
ľavej komory

6.2

• hodnotenie perfúzie myokardu

spĺňa

6.2

• hodnotenie perfúzie myokardu

6.3

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie funkcie
pravej komory

spĺňa

6.3

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie funkcie
pravej komory

6.4

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie
srdcových štruktúr

spĺňa

6.4

• čítanie a diagnostika CT angiografických snímok srdca na vyhodnotenie
srdcových štruktúr

6.5

• vizualizácia a kvantifikácia kalcifikovaných koronárnych lézií. Poskytuje objem (v
mm³), hmotnosť vápnika (mg hydroxyapatitu vápenatého), cievne špecifické a
celkové vápnikové skóre (Agatstonova metóda) a počet lézií. Počas hodnotenia
možno skóre pacienta porovnať so skóre zdravej referenčnej skupiny

spĺňa

6.5

• vizualizácia a kvantifikácia kalcifikovaných koronárnych lézií. Poskytuje objem (v
mm³), hmotnosť vápnika (mg hydroxyapatitu vápenatého), cievne špecifické a
celkové vápnikové skóre (Agatstonova metóda) a počet lézií. Počas hodnotenia
možno skóre pacienta porovnať so skóre zdravej referenčnej skupiny

6.6

• koronárna analýza na kvantitatívne hodnotenie koronárnych artérií

spĺňa

6.6

• koronárna analýza na kvantitatívne hodnotenie koronárnych artérií

4.8
5.

6.
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4.8

Automatické spracovanie údajov CT bez akejkoľvek interakcie používateľa a s
prenosom do preddefinovaného DICOM partnera
Kardio SW s možnosťami:

5.

Kardiovaskulárne funkcie:

6.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
6.7

• automatické odstránenie kostí zo súborov údajov CT angiografie (CTA).
Predpokladom pre odstránenie kosti je rozklad materiálu na jeho zložky: krv,
kontrastnú látku a kosť

spĺňa

6.7

• automatické odstránenie kostí zo súborov údajov CT angiografie (CTA).
Predpokladom pre odstránenie kosti je rozklad materiálu na jeho zložky: krv,
kontrastnú látku a kosť

6.8

• vizualizácia kalcifikovaných plakov vo veľkých cievach, aj keď majú hodnoty CT
porovnateľné so susednou kontrastnou látkou

spĺňa

6.8

• vizualizácia kalcifikovaných plakov vo veľkých cievach, aj keď majú hodnoty CT
porovnateľné so susednou kontrastnou látkou

6.9

• vizualizácia príjmu kontrastnej látky v myokarde

spĺňa

6.9

• vizualizácia príjmu kontrastnej látky v myokarde

6.10

• simulácia obrazov, ktoré sú ekvivalentné obrazom naskenovaným jediným
fotónovým energetickým lúčom v závislosti od energie (keV). Zmenou energie
(keV) sa môže zvýšiť kontrast medzi rôznymi materiálmi. Rozsah hodnôt keV od 40
do 190 keV

spĺňa

6.10

• simulácia obrazov, ktoré sú ekvivalentné obrazom naskenovaným jediným
fotónovým energetickým lúčom v závislosti od energie (keV). Zmenou energie
(keV) sa môže zvýšiť kontrast medzi rôznymi materiálmi. Rozsah hodnôt keV od 40
do 190 keV

6.11

• posúdenie a kvantifikácia hemodynamickej relevancie stenózy koronárnych artérií

spĺňa

6.11

• posúdenie a kvantifikácia hemodynamickej relevancie stenózy koronárnych artérií

6.12

• automatické vypĺňanie formulárov na objednávku štepu špecifických pre výrobcu

spĺňa

6.12

• automatické vypĺňanie formulárov na objednávku štepu špecifických pre výrobcu

6.13

• kvantitatívne hodnotenie prstenca (plocha prstenca, min. a max. priemer,
efektívne priemery na základe plochy alebo obvodu prstenca) pri vyhodnocovaní
predprocedurálnych plánovacích vyšetrení TAVI.u.

spĺňa

6.13

• kvantitatívne hodnotenie prstenca (plocha prstenca, min. a max. priemer,
efektívne priemery na základe plochy alebo obvodu prstenca) pri vyhodnocovaní
predprocedurálnych plánovacích vyšetrení TAVI.u.

6.14

• automatická identifikácia a anatomické označenie hlavných ciev

spĺňa

6.14

• automatická identifikácia a anatomické označenie hlavných ciev

6.15

• CT DE lung analysis – hodnotenie defektov perfúzie pľúc pri pľúcnej embólii

spĺňa

6.15

• CT DE lung analysis – hodnotenie defektov perfúzie pľúc pri pľúcnej embólii

Neurologické funkcie:

7.
7.1

7.2

xx

• vizualizácia prietoku krvi na časovo rozlíšených údajoch. Filmy, obrázky a krivky
časového útlmu sú vytvorené na vizualizáciu krvi prúdiacej z arteriálnej do venóznej
fázy
• bezkostné hodnotenie neuro vaskulatúry odčítaním kontrastných a natívnych
údajov na diagnostické vyhodnotenie neurovaskulárnych ochorení a plánovanie
intervenčnej liečby

Neurologické funkcie:

7.

spĺňa

7.1

spĺňa

7.2

• vizualizácia prietoku krvi na časovo rozlíšených údajoch. Filmy, obrázky a krivky
časového útlmu sú vytvorené na vizualizáciu krvi prúdiacej z arteriálnej do venóznej
fázy
• bezkostné hodnotenie neuro vaskulatúry odčítaním kontrastných a natívnych
údajov na diagnostické vyhodnotenie neurovaskulárnych ochorení a plánovanie
intervenčnej liečby

7.3

• vizualizácia prekrvenia mozgu; k dispozícii ako riadený alebo automatizovaný
pracovný postup (Auto Stroke)

spĺňa

7.3

• vizualizácia prekrvenia mozgu; k dispozícii ako riadený alebo automatizovaný
pracovný postup (Auto Stroke)

7.4

• výpočet ASPECT skóre nekontrastného CT skenu hlavy na základe 10-bodového
kvantitatívneho topografického CT skenu a zvýraznenie postihnutých oblastí mozgu
ako prekrytie na CT obrázku.

spĺňa

7.4

• výpočet ASPECT skóre nekontrastného CT skenu hlavy na základe 10-bodového
kvantitatívneho topografického CT skenu a zvýraznenie postihnutých oblastí mozgu
ako prekrytie na CT obrázku.

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK

Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
Karlova Ves 841 04
Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky na
predmet zákazky

Požaduje sa:

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

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

1.

Požaduje sa uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby a licenčnej zmluvy .

2.

Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:

xx

1.

Požaduje sa uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby a licenčnej zmluvy .

akceptujem

2.

Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
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VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
neakceptujem, z dôvodu
aktuálnych celosvetových
problémov v logistike a nestály trh,
navrhujeme zmenu na dodanie do
2. mesiacov od účinnosti

2.1

do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej
zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

2.1

do 15 (pätnástich) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti uzatvorenej
zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

2.2

v pracovných dňoch,

akceptujem

2.2

v pracovných dňoch,

2.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

akceptujem

2.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

2.4

v sídle objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi
písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,

akceptujem

2.4

v sídle objednávateľa na vlastné náklady, pričom konkrétne miesto dodania pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi
písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,

2.5

po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. 5 (päť)
pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť
pri dodaní,

2.5

po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. 5 (päť)
pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť
pri dodaní,

2.6

s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj
číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH,
s DPH.
V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (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).

akceptujem

2.6

s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj
číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH,
s DPH.
V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (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).

3.

Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol dodávateľ autorizovaný (certifikovaný
na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky).

akceptujem

3.

Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol dodávateľ autorizovaný (certifikovaný
na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky).

4.

Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia predmetu zákazky prístup pre osoby
poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu
predmetu zákazky.

akceptujem

4.

Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia predmetu zákazky prístup pre osoby
poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu
predmetu zákazky.

5.

Prevzatie predmetu zákazky je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne
potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva
objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní
predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve dodávateľa až do doby,
kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi predmet zákazky
riadne prevziať.

5.

Prevzatie predmetu zákazky je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne
potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva
objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní
predmetu zákazky, ostáva predmet zákazky vo vlastníctve dodávateľa až do doby,
kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi predmet zákazky
riadne prevziať.

6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické
vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zmluvy, ktorý je funkčný, bez
zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V
opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať
preberací protokol, neprevziať poskytnutú službu a nezaplatiť cenu za riadne
neposkytnutú službu.

6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba plnenie spĺňajúce všetky technické
vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zmluvy, ktorý je funkčný, bez
zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V
opačnom prípade si Objednávateľ predmetu zákazky vyhradzuje právo nepodpísať
preberací protokol, neprevziať poskytnutú službu a nezaplatiť cenu za riadne
neposkytnutú službu.

7.

Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú
uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne.
Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické
a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktačnej
ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú
vyššie (lepšie) ako sú objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované
parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky.

akceptujem

7.

Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú
uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú považované za minimálne.
Objednávateľ predmetu zákazky akceptuje aj také funkčné, technické
a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky v rámci predloženej kontraktačnej
ponuky, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú
vyššie (lepšie) ako sú objednávateľom predmetu zákazky uvedené požadované
parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazkky.

8.

Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol dodávateľ autorizovaný (certifikovaný
na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky).

akceptujem

8.

Požaduje sa, aby počas plnenia zmluvy bol dodávateľ autorizovaný (certifikovaný
na dodávku, inštaláciu a servis ponúkaného predmetu zákazky).

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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9.

Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov
potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel,
a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo anglickom
jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o
odbornom zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.

9.

Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov
potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel,
a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie v slovenskom alebo anglickom
jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o
odbornom zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou predmetu zákazky.

10.

Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť dodávateľa odovzdať
objednávateľovi:
- zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia
zmluvy,
- kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk",
"Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.

akceptujem

10.

Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj povinnosť dodávateľa odovzdať
objednávateľovi:
- zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia
zmluvy,
- kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk",
"Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.

11.

Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.

akceptujem

11.

Požaduje sa o inštalácii predmetu zákazky spísanie Inštalačného protokolu.

12.

Požaduje sa zaškolenie zamestnancov objednávateľa o obsluhe predmetu zákazky
najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.

akceptujem

12.

Požaduje sa zaškolenie zamestnancov objednávateľa o obsluhe predmetu zákazky
najneskôr pri inštalácii predmetu zákazky a spísanie Protokolu o zaškolení.

13.

Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu
zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.

akceptujem

13.

Požaduje sa otestovanie funkčnosti systému bezodkladne po inštalácii predmetu
zákazky, o čom bude vystavené potvrdenie o funkčnosti systému.

14.

Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní min.
Šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov, odo dňa protokolárneho odovzdania
predmetu zákazky.

akceptujem

14.

Požaduje sa poskytnutie záručnej doby na predmet zákazky v trvaní min.
Šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov, odo dňa protokolárneho odovzdania
predmetu zákazky.

15.

Požaduje sa poskytnutie nevyhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celu
dobu trvama majetkovych práv autora. Požaduje sa udelenie suhlasu, aby
objednávateľ udelil sulicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakym
sposobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je
licencia udelená objednávateľovi. Licencia sa udel'uje odplatne, pričom sa
požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu
na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udelit'
sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i
súhlas Dodávateľa na integráciu Diela s prípadými ďalšími systémami
prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k
jendotlivým softvérovým modulom.

15.

Požaduje sa poskytnutie nevyhradných licencií, v neobmedzenom rozsahu, na celu
dobu trvama majetkovych práv autora. Požaduje sa udelenie suhlasu, aby
objednávateľ udelil sulicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakym
sposobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je
licencia udelená objednávateľovi. Licencia sa udel'uje odplatne, pričom sa
požaduje zahrnutie odmeny za jej poskytnutie ako aj odmeny za udelenie súhlasu
na udelenie licencie do celkovej zmluvnej ceny. Udelené licencie a právo udelit'
sublicenciu nebudú skončením uzatvorenej zmluvy dotknuté. Súčasťou licencie je i
súhlas Dodávateľa na integráciu Diela s prípadými ďalšími systémami
prevádzkovanými Objednávateľom spôsobom v zmysle dokumentácie k
jendotlivým softvérovým modulom.

16.

Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval
všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať
vysporiadané autorské práva so všetými autormi Diela, resp. aby vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k Dielu v zmysle
ustanovení Autorského zákona.

16.

Požaduje sa, aby bol Dodávateľ oprávnený udeliť požadované licencie a disponoval
všetkými právami k službám, ktoré poskytne Objednávateľovi, pričom musí mať
vysporiadané autorské práva so všetými autormi Diela, resp. aby vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť vykonával majetkové práva k Dielu v zmysle
ustanovení Autorského zákona.

17.

Dodávateľ predmetu zákazky je povinný do 3 (troch) pracovných dní od uzavretia
zmluvy predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný / certifikovaný na dodávku,
inštaláciu, migráciu a servis ppredmetu zákazky. Objednávateľ požaduje
predloženie vyššie uvedených dokladov z dôvodu, aby dodávateľ preukázal
schopnosti s realizáciou predmetu zákazky.

17.

Dodávateľ predmetu zákazky je povinný do 3 (troch) pracovných dní od uzavretia
zmluvy predložiť potvrdenie výrobcu, že je autorizovaný / certifikovaný na dodávku,
inštaláciu, migráciu a servis ppredmetu zákazky. Objednávateľ požaduje
predloženie vyššie uvedených dokladov z dôvodu, aby dodávateľ preukázal
schopnosti s realizáciou predmetu zákazky.

18.

Do 3 (troch) pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží dodávateľ elektronicky
emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa prospekt/prospekty,
ktoré musia obsahovať minimálne označenie výrobcu, názov príslušnej položky
určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii
podľa tejto zmluvy (ďalej „prospekt“); hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch
musia byť potvrdené výrobcom, alebo inou príslušnou autoritou v súlade so
skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia.

akceptujem

18.

Do 3 (troch) pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží dodávateľ elektronicky
emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa prospekt/prospekty,
ktoré musia obsahovať minimálne označenie výrobcu, názov príslušnej položky
určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii
podľa tejto zmluvy (ďalej „prospekt“); hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch
musia byť potvrdené výrobcom, alebo inou príslušnou autoritou v súlade so
skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia.

19.

Objednávateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne
kompatibilné s existujúcim riešením.

akceptujem

19.

Objednávateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané riešenie je plne
kompatibilné s existujúcim riešením.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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20.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt Plnenia a/alebo
certifikát, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo
minimálne požadovanými vlastnosťami dodávaného Plnenia, alebo sa takýto
produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú
pokutu v sume rovnajúcej sa 2 % zo zmluvnej ceny, minimálne však 500,-€
(slovom: päťsto Eur), za každé také porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na
náhradu škody. Pokuta nebude uplatnená, ak skutočné parametre sú kvalitatívne
alebo kvantitatívne lepšie.

20.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt Plnenia a/alebo
certifikát, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo
minimálne požadovanými vlastnosťami dodávaného Plnenia, alebo sa takýto
produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú
pokutu v sume rovnajúcej sa 2 % zo zmluvnej ceny, minimálne však 500,-€
(slovom: päťsto Eur), za každé také porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na
náhradu škody. Pokuta nebude uplatnená, ak skutočné parametre sú kvalitatívne
alebo kvantitatívne lepšie.

21.

Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená)
objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre
priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštalančného protokolu ako jej
povinnú prílohu.

21

Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená)
objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre
priložiť kópiu preberacieho protokolu a kópiu inštalančného protokolu ako jej
povinnú prílohu.

22.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s
ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr
však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom dôjde k plneniu podľa uzatvorenej zmluvy.

22.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnuté plnenie v súlade s
ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr
však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom dôjde k plneniu podľa uzatvorenej zmluvy.

23.

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
určenú e-mailovú adresu objednávateľa: podateľňa@vusch.sk .

akceptujem

23

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
určenú e-mailovú adresu objednávateľa: podateľňa@vusch.sk .

24.

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

akceptujem

24

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

25.

Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy
do dohodnutého miesta poskytnutia služby, dopravu dodávateľa do miesta
poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v
súvislosti s poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením do prevádzky
(inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej
dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v
mieste inštalácie.

25.

Zmluvná cena zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy
do dohodnutého miesta poskytnutia služby, dopravu dodávateľa do miesta
poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v
súvislosti s poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením do prevádzky
(inštaláciou), odborným zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej
dokumentácie, poskytnutím licencií, ako aj poskytovanie záručného servisu v
mieste inštalácie.

26.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane:
1. 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 verejný
objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto
súťaže
alebo
2. 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:

26.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane:
1. 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 verejný
objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto
súťaže
alebo
2. 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:

akceptujem

26.1

uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie
ním ponúknutej ceny;

akceptujem

26.1

uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie
ním ponúknutej ceny;

26.2

neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy

akceptujem

26.2

neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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27.

Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len
"zariadenie") komplexnú záruku v trvaní 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov
odo dňa podpísania preberacieho a inštalačného protokolu. Začiatok plynutia
záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné
strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená
záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet
zákazky využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje
záruka.

28.

Požaduje sa poskynutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to
minimálne po dobu 60 (šesťdesiatich) kaledárnych mesiacov od protokolárneho
prevzatia diela objednávateľom.

29.

Nástup na záručný servis a riešenie servisných požiadaviek objednávateľa s
dostupnosťou 24x7 (24 hodín 7 dní v týždni).

30.

Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady v lehote do dvanástich (12)
hodín od nahlásenia vady a túto vadu odstrániť v lehote do dvadsiatich štyroch (24)
hodín od nástupu na opravu. V prípade nedodržania uvedenej lehoty, má
objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú
pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

31.

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 riešenia a to pre každý
jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,

32.

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

33.

Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť
dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak
komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová
komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej
správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho
pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment
prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom
klientskeho 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.

34.

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.

35.

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.

36.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby száručného servisu 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.

27.

Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len
"zariadenie") komplexnú záruku v trvaní 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov
odo dňa podpísania preberacieho a inštalačného protokolu. Začiatok plynutia
záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné
strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená
záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet
zákazky využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje
záruka.

akceptujem

28.

Požaduje sa poskynutie služieb technickej podpory na predmet zákazky, a to
minimálne po dobu 60 (šesťdesiatich) kaledárnych mesiacov od protokolárneho
prevzatia diela objednávateľom.

akceptujem

29.

Nástup na záručný servis a riešenie servisných požiadaviek objednávateľa s
dostupnosťou 24x7 (24 hodín 7 dní v týždni).

30.

Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady v lehote do dvanástich (12)
hodín od nahlásenia vady a túto vadu odstrániť v lehote do dvadsiatich štyroch (24)
hodín od nástupu na opravu. V prípade nedodržania uvedenej lehoty, má
objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú
pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:

akceptujem

31.

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 riešenia a to pre každý
jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,

akceptujem

32.

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

33.

Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí počas záručnej doby, nahlásiť
dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak
komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová
komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej
správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho
pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment
prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom
klientskeho 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.

34.

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.

35.

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.

36.

Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby száručného servisu 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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

37.

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

38.

V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do 60
(šesťdesiat) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa
takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností,
pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú
pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou
cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

39.

Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si
Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného
vzťahu a záručnej doby, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.

40.

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.

41.

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 vyššej moci. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za
vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť
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 vyššiu moc, je povinná to oznámiť
druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto
skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie
zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

42.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú
spracúvané kupujúcim 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 objednávateľa.

43.

Požaduje sa akceptovať záväzok dodávateľa dodržiavať etické zásady
objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných partnerov spoločnosti
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický
kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa www.vusch.sk, pričom v
prípade zistenia, že dodávateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ oprávnený
zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať. Výpovedná lehota začne
plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

37.

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

akceptujem

38.

V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do 60
(šesťdesiat) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa
takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností,
pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú
pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou
cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

akceptujem

39.

Požaduje sa dodržiavanie mlčanlivosti o dôverných informáciách, ktoré si
Dodávateľ a Objednávateľ navzájom poskytnú v priebehu trvania zmluvného
vzťahu a záručnej doby, pričom bližšie podmienky budú uvedené v zmluve.

40.

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.

41.

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 vyššej moci. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za
vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť
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 vyššiu moc, je povinná to oznámiť
druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto
skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie
zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

42.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú
spracúvané kupujúcim 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 objednávateľa.

43.

Požaduje sa akceptovať záväzok dodávateľa dodržiavať etické zásady
objednávateľa uvedené v Etickom kódexe obchodných partnerov spoločnosti
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický
kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa www.vusch.sk, pričom v
prípade zistenia, že dodávateľ Etický kódex porušuje, je objednávateľ oprávnený
zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote vypovedať. Výpovedná lehota začne
plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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