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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Za verejného obstarávateľa:
V Novom Meste nad Váhom, dňa 24.08.2015

...........................................................
NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ
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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Zastúpený:

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
Ul. M. R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
36119369
MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ

Kontaktná adresa:

Visions, s.r.o.
Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Rastislav Mráz
+421 905186719
mraz@visions.cc

Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
2. PREDMET ZÁKAZKY:

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) zákazka na dodanie tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v
týchto súťažných podkladoch.
2.2 Názov predmetu zákazky: „Multidetektorový počítačový tomograf“
2.3 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka
multidetektorového počítačového tomografu s projekciou viac ako 64 vrstiev.

jedného

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť
B.1 Opis predmetu obstarávania a B.2 Obchodné podmienky.
2.4 Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž
2.5 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného
slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka
obstarávania (CPV/SSO):
33115000-9

Tomografické prístroje

3. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 2 týchto súťažných podkladov.
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálového rozpočtu verejného obstarávateľa.
4.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platba za predmet
zákazky sa bude realizovať v mene EUR, bezhotovostným platobným stykom, na
základe faktúry úspešného uchádzača doručenej verejnému obstarávateľovi.
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4.3 Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní
predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 650.000,00 EUR bez DPH.
5. ZMLUVA
5.1 Výsledkom tohto postupu verejnej súťaže nadlimitnej zákazky bude uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie predmetu zákazky tvorí
časť B.2 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
6. MIESTO A TERMÍN POSKYTNUTIA TOVAROV
6.1 Miesto poskytnutia tovarov: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o., Ul.
M. R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom.
6.2 Lehota na dodanie tovaru je najneskôr do 80 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy.
7. VARIANTNÉ RIEŠENIE
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
8. PLATNOSŤ PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom podľa bodu 8.2.
8.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.3.2016.
8.3 V prípade, že budú začaté revízne postupy pred uzavretím zmluvy, verejný obstarávateľ
oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
8.4 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej
lehoty viazanosti ponúk.
9. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/
UCHÁDZAČMI

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať
písomnou formou, ktorá je rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi a
zaručuje úplnosť, pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií.
10.

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať verejného
obstarávateľa o ich vysvetlenie (§ 38 zákona o verejnom obstarávaní). (V ďalšom texte
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sa pojmom súťažné podklady rozumejú: súťažné podklady, iná sprievodná
dokumentácia a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk.)
10.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa
považuje požiadavka doručená na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 1 súťažných podkladov najneskôr do 2.10.2015 do 14,00.
10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo
strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 10.2, verejný obstarávateľ prostredníctvom
kontaktnej osoby bezodkladne, preukázateľne oznámi všetkým známym záujemcom,
ktorí si prevzali súťažné podklady, ako aj všetkým ostatným prostredníctvom profilu
verejného obstarávateľa, avšak najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
10.4 Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné dokumenty predložené zo
strany záujemcov/uchádzačov v inom jazyku ako slovenskom, musia byť preložené do
štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v
českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka,
t.j. slovenského jazyka.
11. OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
11.1 Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je potrebná.
12. PREDKLADANIE A PRÍPRAVA PONUKY
12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v
slovenskom jazyku.
12.3 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli a aj v jednej elektronickej kópii (v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu napr. vo formáte .pdf, pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky).
12.4 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 18.1 súťažných podkladov v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
vyhlásenej verejnej súťaže.
13. OBSAH PONUKY
13.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť, ktorá
sa týka ostatnej časti ponuky, označenú slovom "Ostatné" a osobitne oddelenú
a uzavretú časť ponuky obsahujúca návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom "Kritéria".
13.2 Ponuka predložená uchádzačom musí v časti „Ostatné“ obsahovať:
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Identifikačné údaje uchádzača (v rozsahu min. obchodné meno, sídlo, IČO,
členovia štatutárneho orgánu. V prípade skupiny dodávateľov vyššie uvedené údaje
o všetkých členoch skupiny dodávateľov),
Doklad o zložení zábezpeky,
Zoznam všetkých predložených dokladov a dokumentov podpísaný uchádzačom,
jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať;
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v
zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
Návrh Zmluvy v jednom vyhotovení podľa časti B.2 týchto súťažných
podkladov, vrátane prílohy k návrhu zmluvy, pričom časti návrhu zmluvy, ktoré
majú obsahovať údaje, ktoré sú zároveň kritériami na vyhodnotenie ponúk,
nebudú v tomto návrhu zmluvy vyplnené. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný za
stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení poskytovať tovary, t. j.
podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov
podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov
skupiny. Uchádzač doplní do Prílohy č.1 Návrhu Zmluvy názov/model ponúkaného
zariadenia, vrátane typového označenia a výrobcu ako aj jednotlivé špecifikácie
a parametre ponúkaného zariadenia tak, aby bolo možné overiť splniteľnosť
požadovaných minimálnych technických parametrov na predmet zákazky;
Vyplnenú Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov - Vyhlásenie uchádzača;
Vyplnené Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní
podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov ak chce
uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní;
V prípade skupiny dodávateľov Splnomocnenie pre lídra skupiny dodávateľov od
všetkých členov skupiny dodávateľov;
CD alebo DVD nosič, ktorý obsahuje celú ponuku časti „Ostatné“, t.j. všetky
dokladové, textové a tabuľkové časti ponuky vo formáte pdf., pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky v súlade s bodom 12.3 súťažných podkladov.

13.3 Ponuka predložená uchádzačom musí v časti „Kritériá“ obsahovať:




Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk – v zmysle časti A.2 Kritéria na
hodnotenie ponúk súťažných podkladov a pravidlá ich uplatnenia, vyhotovený
podľa vzoru v časti A.3 Návrh plnenia súťažného kritéria, podpísaný za stranu
uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení poskytovať tovary, t. j.
podľa toho, kto za uchádzača koná navonok;
CD alebo DVD nosič, ktorý obsahuje celú ponuku časti ,,Kritéria“, t.j. všetky
dokladové, textové a tabuľkové časti ponuky vo formáte pdf., pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky v súlade s bodom 12.3.

14. ZÁBEZPEKA
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14.1

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

14.2

Zábezpeka je stanovená vo výške 15.000,00 Eur.

14.3

Spôsoby zloženia zábezpeky:

•

zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo

•

poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

14.4
•

Podmienky zloženia zábezpeky:
zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

- Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet
verejného obstarávateľa vedený v
Banke:
Tatra Banka, a.s.
Č. účtu:
SK 0511000000002621724756
variabilný symbol:
IČO uchádzača
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk.
- Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač
preukáže, že v prospech účtu verejného obstarávateľa boli poukázané finančné
prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky.
•

poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

- Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou
bankou (ďalej len „banka“).
- Originál záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. V záručnej listine musí
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí
verejného obstarávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy banke do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje
ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípadoch podľa bodu 14.7
súťažných podkladov a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z
bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky.
- Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty
viazanosti ponúk.
14.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky
•
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto
banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
•
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak
-

-

uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ
a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní,
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti
postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní.

Júl 2015

7

Súťažné podklady
Multidetektorový počítačový tomograf

•
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
14.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť
predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti
ponúk uchádzačov a doklad o tom bezodkladne doručiť verejnému obstarávateľovi.
14.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od
svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk uchádzačov, ak v prípadoch podľa § 32 ods.
11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným
verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi,
uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní.
14.8 V prípade skupiny dodávateľov môže každý dodávateľ zložiť časť zábezpeky
samostatne tak, aby spolu dosiahli verejným obstarávateľom požadovanú výšku
zábezpeky uvedenú v bode 14.2 súťažných podkladov.
15. CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s
dodaním predmetu zákazky.
15.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená
(zaokrúhlená) s presnosťou na 2 desatinné miesta.
15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:


navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,



sadzba DPH a výška DPH,



navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
15.5 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako mene EUR, je potrebné na
prepočítanie tejto meny na menu EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB),
aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti,
rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako
mene EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
15.6 V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú
DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v
súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom
tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a všetky
ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú
predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.
15.7 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné
podklady, všetky jej časti poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek
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spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovarov. V prípade, že
uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
16. VYHOTOVENIE PONUKY
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu, nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
16.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené
kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
16.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka, každá jej časť bola zviazaná vcelku bez
možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda tvorila jeden celok za časť
,,Ostatné“ a jeden celok za časť ,,Kritéria“, za ktorý sa považuje knižničná väzba,
hrebeňová väzba, alebo prípadne iným podobným druhom väzby.
16.4 Všetky dokumenty a doklady musia byť predložené v súlade s bodom 12.3 tiež
v elektronickej podobe.
17. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
17.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky (časť ponuky ,,Ostatné“ a časť ponuky
,,Kritériá“) podľa bodu 13 Obsah ponuky a podľa bodov 17.2 a 17.3 do samostatnej
nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, a označená údajmi podľa bodu 17.4.
Odporúčame uchádzačom, aby samostatná nepriehľadná obálka bola dostatočne
väčších rozmerov oproti obálkam obsahujúcich zvlášť časť ,,Ostatné“ a zvlášť
časť ,,Kritéria“, tak aby ju pri otváraní mohol verejný obstarávateľ bezpečne
otvoriť bez toho, že by bola narušená obálka obsahujúca ponuku časť ,,Kritéria“
ako aj obálka obsahujúca ponuku časť ,,Ostatné“.
17.2 Časť ponuky „Kritéria“ musí byť v samostatnej, uzatvorenej a nepriehľadnej obálke
označená s heslom súťaže: „časť ponuky Kritéria – Multidetektorový počítačový
tomograf“.
17.3 Časť ponuky „Ostatné“ musí byť v samostatnej, uzatvorenej a nepriehľadnej obálke
označená s heslom súťaže: „časť ponuky Ostatné – Multidetektorový počítačový
tomograf“.
17.4 Obal ponuky (obsahujúci obe obálky s časťami ponuky) musí obsahovať nasledovné
údaje:







adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
adresu kontaktného miesta uvedenú v bode 18.1,
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
označenie „Verejné obstarávanie - Neotvárať",
označenie heslom zákazky „Multidetektorový počítačový tomograf"

18. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
18.1 Ponuky je potrebné doručiť na kontaktnú adresu:
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Názov:

Visions, s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 23, Trnava

PSČ:

917 01

Recepcia v čase: pondelok až piatok 8:30 – 16:00 hod.
18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 9.10.2015 o 10:00 hod.
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.2.
sa vráti uchádzačovi neotvorená.
19. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
19.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2.
19.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej zo strany uchádzača jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom
o oprávnení poskytovať tovary, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok a
zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu kontaktného miesta podľa bodu 18.1 a
doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2. a na adresu
podľa bodu 18.1.
19.3 Odvolanie ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie
zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa, ak sa zábezpeka k ponuke vyžadovala.
20. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI
20.1 Otváranie častí ponúk „Ostatné“ sa uskutoční na adrese kontaktného miesta: Visions,
s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
20.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia verejného
obstarávateľa postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
20.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa: Ul.
M. R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.
20.4 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk,
označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní.
20.5 Otváranie častí ponúk označených ako je "Kritériá" je z dôvodu použitia elektronickej
aukcie v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
21. POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK
21.1 Hodnotenie ponúk bude prebiehať v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní.
22. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
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22.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk, skončení postupu podľa § 44 ods. 1 a po odoslaní všetkých
oznámení o vylúčení uchádzača zašle výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia
uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej
môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). zákona o verejnom obstarávaní.
22.2 V oznámení úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ uvedie odkladnú
podmienku pre výzvu na podpis zmluvy, ktorá spočíva v schválení predmetného postupu
verejného obstarávania poskytovateľom NFP v zastúpení Slovenská inovačná
a energetická agentúra (ďalej len ,,poskytovateľ NFP“).
23. UZAVRETIE ZMLUVY
23.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá
v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti ponúk, po splnení
odkladnej podmienky podľa bodu 22.2 súťažných podkladov resp. najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky boli vyhodnocované.
23.2 Verejný obstarávateľ vyzve písomne úspešného uchádzača na uzatvorenie zmluvy.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená
do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7.
23.3 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa bodu
25.3., verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu alebo neposkytne verejný obstarávateľ riadnu súčinnosť, potrebnú na jej
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v
poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej
uzavretiu písomne vyzvaný.
24. ZRUŠENIE POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
24.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky
v súlade s §46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (zmena okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie). V tomto prípade sa rozumie aj prípad, ak zo strany
poskytovateľa NFP nebudú verejnému obstarávateľovi poskytnuté finančné prostriedky
na predmet zákazky, ako aj z dôvodu neschválenia procesu tohto verejného
obstarávania poskytovateľom NFP.
25. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIE
25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú
počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
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25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v
rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
25.3 Za dôverné informácie môžu byť pre účely zákona o verejnom obstarávaní označené
výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie,
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len
cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory uvedené v ponuka uchádzača.
25.4 Ustanoveniami bodov 25.2 a 25.3 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu
dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi
a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Časť
A.1 Podmienky účasti
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A.1 PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti v procese zadávania zákazky sú uvedené v Oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného
obstarávania a Úradnom vestníku Európskej únie týkajúceho sa predmetnej
zákazky.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Časť
A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
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A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v
eur s DPH.

2. Cenové návrhy uchádzač uvedie do priloženého formuláru „Návrh na plnenie
kritéria“, ktorý je súčasťou časti A.3 súťažných podkladov.

3. Uchádzač je povinný v návrhu na plnenie kritéria uviesť len kladné hodnoty. Návrh
na plnenie kritéria musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení dodávať tovary, t. j.
podľa toho, kto za uchádzača koná navonok a priložený k ponuke.

4. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH
za dodanie predmetu zákazky na základe výsledku elektronickej aukcie.
podrobnosti o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných
podkladov.

5. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie
príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného
obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky
poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla
verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením
predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.

6. Poradie ostatných uchádzačov sa určí od najnižšej po najvyššiu cenu.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Časť
A.3 Návrh plnenia súťažných kritérií
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A.3 NÁVRH PLNENIA SÚŤAŽNÉHO KRITÉRIA

Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Multidetektorový počítačový tomograf

1 ks

Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
DPH 20%:
Cena za predmet zákazky s DPH

Uchádzač uvedie skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH preškrtnutím neplatnej možnosti:

Som / Nie som platcom DPH.

Dátum:

Pečiatka

___________________
Meno a podpis oprávneného zástupcu (-ov) uchádzača
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Časť
B.1 Opis predmetu zákazky
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B.1 Opis predmetu zákazky
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
1.

Požiadavky na minimálne technické a funkčné charakteristiky multidetektorového počítačového
tomografu:

a) Multidetektorový počítačový tomograf s rekonštrukciou viac ako 64 vrstiev, pričom predmet zákazky musí byť
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

nový, nie repasovaný
Počet detektorových elementov pozdĺž osi Z viac ako 64
Tepelná kapacita RTG žiariča minimálne 6 MHU
Skenovací čas pre 360° rotáciu minimálne 0,4 sekundy
Otvor gantry minimálne 78 cm
Náklon gantry minimálne +30° až - 30°
Nastaviteľné kV minimálne v rozsahu 80 kV až 130 kV
Minimálny rozsah prúdu 20-800 mA,(skutočná alebo ekvivalentá hodnota dosahovaná pomocou interatívnej
rekonštrukcie obrazu)
Skutočný alebo ekvivalentný výkon RTG generátora v rozsahu minimálne 140 kW
Vyšetrovací CT stôl s rozsahom pohybu skenovacej časti v osi Z najmenej 1800 mm
Nosnosť pacientskeho stola minimálne 200 kg
Rýchlosť posunu stola minimálne 150 mm/sekundu
Skenované zobrazovacie pole najmenej 50 cm
Technológia pre zníženie dávky RTG žiarenia iteratívnou rekonštrukciou
Rekonštrukcia v matrici minimálne 512x512 pixel
Zobrazovacia matrica minimálne 1024x1024 pixel
Najtenšia šírka rezu maximálne 0,625 mm alebo menej vo všetkých vrstvách súčasne
Maximálna rýchlosť rekonštrukcie minimálne 30 obr./sek. v matrici 512x512 pixel
Vysoko kontrastné rozlíšenie minimálne 14,2 Lp/cm (reprezentuje najmenší detail scény s vysokým
kontrastom voči okoliu, ktorá môže byť v obraze identifikovaná štandardne udávaná v Lp/cm pri 2%MTF)
2. Ovládacia stanica operátora multidetektorového počítačového tomografu s minimálnou
špecifikáciou:

Minimálne 1 LCD monitor s uhlopriečkou minimálne 19“
Kapacita pevného disku minimálne 250 GB
Operačná pamäť minimálne 4GB RAM
Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou rýchlosťou prenosu min 1Gbs, TCP/IP protokol
Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte DICOM, v rozsahu Modality Worklist,
Query/Retrieve.Send, Print, Image Export, Storage
f) Obslužné programové vybavenie pre skenovanie CT, prehliadanie CT obrázkov
g) USB konektor pre externé pamäťové médiá
h) DVD napaľovačka
Dodávka zahŕňa 1 ks ovládacej stanice operátora multidetektorového počítačového tomografu.
a)
b)
c)
d)
e)

3. Aplikačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operatéra multidetektorového počítačového
tomografu s minimálnou špecifikáciou:
a) 2D rekonštrukcie
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3D rekonštrukcie - povrchová 3D SSD rekonštrukcia a objemová VRT technika
MPR rekonštrukcia, MIP projekcia s maximálnou intenzitou, MinlP projekcia s minimálnou intenzitou
Umožniť prácu so surovými, tzv. raw dátami, iteratívnu rekonštrukciu
Oznámenia a upozornenie o dávke: aplikácia musí generovať upozornenia, ktoré pomáhajú chrániť pred
nadbytočným žiarením tým, že upozorní operátora pri prekročení nastavených prahových hodnôt dávky
f) Umožňiť priamu rekonštrukciu sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z
nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu.
Dodávka zahŕňa 1 ks aplikačného softvérového vybavenia ovládacej stanice operátora multidetektorového
počítačového tomografu.
b)
c)
d)
e)

4. Pracovná stanica pre lekára pre diagnostiku a postprocessing s minimálnou špecifikáciou:
Minimálne 3 ks LCD monitorov, s uhlopriečkou minimálne 19"
zdieranie pevného disku so stanicou operátora
Operačná pamäť minimálne 4GB RAM
Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom
Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou rýchlosťou prenosu min 1Gbs, TCP/IP protokol
Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte DICOM, v rozsahu Modality
Worklist.Query/Retrieve.Send, Print, Image Export, Storage
g) DVD napaľovačka
Dodávka zahŕňa 1 ks pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. Aplikačné softvérové vybavenie pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing s
minimálnou špecifikáciou:
2D rekonštrukcie
3D rekonštrukcie - povrchová 3D SSD rekonštrukcia a objemová VRT technika
MPR rekonštrukcia, Ml P projekcia s maximálnou intenzitou, Mini P projekcia s minimálnou intenzitou
Špecializovaný balík pre virtuálnu endoskopiu
Špecializovaný softvérový balík pre hodnotenie stenóz pomocou CT angiografie - softvér pre cievnu
analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných
štruktúr
f) softvérové vybavenie pre kardio vyšetrenie
• automatické meracie nástroje vrátane prierezu komorou a dutinami
g) DSA softvér s minimálnymi možnosťami:
• automaticky odstránenie kostnej štruktúry z dátových súborov CT-Angiography (CTA) pre lepšiu
vizualizáciu mozgových ciev
a)
b)
c)
d)
e)

6. Príslušenstvo:
a)
b)
c)
d)

Držiaky a úchyty pre polohovanie pacientov
Úložný vozík, skrinka pre odloženie držiakov a úchytov
Nožný spínač pre kontrolu pohybu vyšetrovacieho stola (dovnútra a von) a vertikálny a horizontálny pohyb
UPS záložný zdroj pre pracovnú stanicu lekára
7. Súvisiace služby a práce:

Súčasťou dodávky predmetu zákazky je:

spracovanie technologického projektu

doprava predmetu zákazky na miesto dodania, vrátane všetkých činností a nákladov vynaložených
uchádzačom, najmä poistenia, cla, iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru, poplatkov súvisiacich s
certifikáciou či správnymi a obdobnými poplatkami vyberanými akýmkoľvek orgánom verejnej moci,

montáž a inštalácia prístroja,

uvedenie prístroja do prevádzky,

odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, preberacie skúšky,
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odovzdanie dokumentácie prístroja, návodov a certifikátov, skúšobných protokolov,
aplikačné školenia pre zdravotníckych pracovníkov po prevzatí predmetu zákazky v minimálnom rozsahu
10 pracovných dní v slovenskom jazyku.
8. Záruka a servis:

Záruka 24 mesiacov. Začatie s odstraňovaním vád do 2 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, v
prípade potreby náhradných dielov do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, pričom dni
pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval.
9. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
Pokiaľ verejný obstarávateľ v predložených dokumentoch uvádza označenie konkrétneho výrobcu, certifikačnú
autoritu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné
uvedenú požiadavku nahradiť plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, certifikačnej autorite, výrobnému
postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Časť
B.2 Obchodné podmienky
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B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
Sídlo:
Ul. M. R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán:
MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ
IČO:
36119369
DIČ:
xxxxxx
IČ DPH:
SKxxxxx
Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN:
SK 0511000000002621724756
(ďalej len „Kupujúci“)
a
.................................. [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti]
Sídlo:
.................................. [doplní uchádzač]
Štatutárny orgán:
.................................. [doplní uchádzač]
IČO:
.................................. [doplní uchádzač]
DIČ:
.................................. [doplní uchádzač]
IČ DPH:
.................................. [doplní uchádzač]
Bankové spojenie:
.................................. [doplní uchádzač]
IBAN:
.................................. [doplní uchádzač]
Zapísaná v:
.................................. [doplní uchádzač]
E-mail:
.................................. [doplní uchádzač]
Tel.:
.................................. [doplní uchádzač]
Fax:
.................................. [doplní uchádzač]
Internetová adresa:
.................................. [doplní uchádzač]
(ďalej len “Predávajúci” a spolu s Kupujúcim ďalej len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:
Úvodné ustanovenie
Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nesk. predpisov, na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Multidetektorový počítačový
tomograf“.
I. Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu nový Multidetektorový
počítačový tomograf (ďalej len „Predmet kúpy“) špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy a
previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho Predmet kúpy
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prevziať do vlastníctva a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to za podmienok
podľa tejto zmluvy.
1.2 Záväzok Predávajúceho dodať Predmet kúpy zahŕňa dodanie technologického projektu, dopravu
Predmetu kúpy vrátane jeho poistenia počas prepravy, jeho inštaláciu a uvedenie do prevádzky,
odskúšanie plnej funkčnosti Predmetu kúpy, zaškolenie zamestnancov Kupujúceho ohľadne
obsluhy Predmetu kúpy a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie Predmetu kúpy a výkon
základnej údržby v slovenskom jazyku.
II. Miesto a čas dodania Predmetu kúpy
2.1 Miesto dodania Predmetu kúpy: Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o., Ul. M.
R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom.
2.2 Podmienkou včasného dodania Predmetu kúpy je poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany
Kupujúceho, spočívajúcej v umožnení vstupu do priestorov v mieste dodania, zabezpečení
pripravenosti miesta dodania, zabezpečenie transportnej trasy pre transport Predmetu kúpy do
určených priestorov miesta dodania, vybavenie prípadných ďalších potrebných súhlasov a
povolení na dodávku Predmetu kúpy.
2.3 Predávajúci dodá predmet zmluvy popísaný v článku I. najneskôr do 80 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Presný čas dodania Predmetu kúpy na miesto dodania a
termín finálneho odovzdania Predmetu kúpy si zmluvné strany dohodnú najmenej tri pracovné
dni vopred.
2.4 Po dobu omeškania Kupujúceho so splnením jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy. Doba na
dodanie Predmetu kúpy sa predlžuje o dobu omeškania Kupujúceho so splnením záväzku.
Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli
mať vplyv na riadne a včasné dodanie Predmetu kúpy.
III. Kúpna cena Predmetu kúpy
3.1 Cena za Predmet kúpy je stanovená ako cena dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Cena bez DPH ...................... EUR
Výška DPH ...................... EUR
Cena celkom vrátane DPH ...................... EUR
3.2 V Kúpnej cene je zahrnutá DPH, ako aj všetky služby spojené s dodávku Predmetu kúpy podľa
ods. 1.2 tejto zmluvy a vykonávanie záručného servisu vrátane výmeny náhradných dielov
Predmetu kúpy počas záručnej doby.
IV. Platobné podmienky za dodanie Predmetu kúpy
4.1 Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa ods. 3.1 po splnení záväzkov
Predávajúceho uvedených v ods. 1.2 tejto zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu podľa ods.
5.4 tejto zmluvy, ktorý bude prílohou k faktúre. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej
doručenia.
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4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre predávajúceho podľa § 369 Obchodného
zákonníka.
4.3 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že v kúpnej cene za predmet kúpy
uvedenej v čl. III tejto zmluvy sú zahrnuté:
- doprava na miesto dodania požadované v zmysle zmluvy vrátane poistenia
- dodanie technologického projektu
- montáž predmetu kúpy a jeho uvedenie do prevádzky
- odskúšanie plnej funkčnosti Predmetu kúpy
- zaškolenie zamestnancov Kupujúceho ohľadne obsluhy a základnej údržby Predmetu kúpy
- odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu kúpy v slovenskom jazyku
- zaškolenie aplikačným špecialistom v slovenskom jazyku v rozsahu desiatich (10) pracovných
dní, ktoré bude vykonané najneskôr do troch mesiacov po odovzdaní Predmetu kúpy do
prevádzky
- záručný servis a náhradné diely počas záruky
4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislatívy, Kupujúci je
oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti.
V. Podmienky dodania Predmetu kúpy
5.1 Predávajúci dodá Predmet kúpy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN
technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.
5.2 Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy zabaliť a vybaviť na prepravu. Predmet kúpy musí byť
dodaný a zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu počas
transportu.
5.3 Kupujúci je povinný potvrdiť dodanie Predmetu kúpy na miesto dodania podpisom dodacieho
listu. Dňom dodania Predmetu kúpy na miesto dodania prechádza nebezpečenstvo vzniku škody
na Predmete kúpy na Kupujúceho a to aj v prípade, že Kupujúci odmietne podpísať dodací list.
5.4 O finálnom odovzdaní a prevzatí celého Predmetu kúpy vrátane služieb podľa bodu 1.2 tejto
zmluvy spíšu Predávajúci a Kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací
protokol. Kupujúci je povinný podpísať preberací protokol o finálnom prevzatí Predmetu kúpy aj
vtedy, pokiaľ Predmet kúpy bol dodaný s vadami, ktoré nebránia jeho využitiu a bezpečnej
prevádzke. V prípade výskytu vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, musí preberací
protokol obsahovať ich zoznam a termín ich odstránenia.
5.5 Spolu s Predmetom kúpy je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa
k Predmetu kúpy vzťahujú a ktoré sú potrebné na jeho užívanie, a to najmä, nie však výlučne
návod na obsluhu, vyhlásenia o zhode, certifikáty, revízne správy.
5.6 V prípade, že Kupujúci uvedie Predmet kúpy do prevádzky alebo ho začne využívať pred jeho
finálnym odovzdaním podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, Predmet kúpy sa bude považovať za finálne
odovzdaný dňom jeho uvedenia do prevádzky, teda dňom začatia jeho využívania.
5.7 Zmluvné strany si v súlade s § 445 Obchodného zákonníka dojednali výhradu vlastníckeho práva k
dodanému Predmetu kúpy tak, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy až
úplným zaplatením celej jeho Kúpnej ceny.
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VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady Prístrojového vybavenia
6.1 Predávajúci poskytuje záruku za Predmet kúpy po dobu 24 mesiacov odo dňa finálneho
prevzatia Predmetu kúpy. Zárukou preberá Predávajúci zodpovednosť najmä za to, že Predmet
kúpy bude po dojednanú dobu mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Uvedená záručná doba
sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú nemohol byť Predmet kúpy ani čiastočne využívaný
na účel, na ktorý je určený, z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
6.2 Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Predmetu kúpy uplatní do 24 hod. po jej
zistení písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo faxu.
Vada sa ako prvá nahlasuje na telefónom čísle [doplní uchádzač]. Oznámenie porúch a vád
(reklamácia) musí byť vykonané písomne, a to e-mailom na adresu [doplní uchádzač] alebo
faxom na číslo [doplní uchádzač].
Reklamácia musí obsahovať označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako
sa vada prejavuje. Do reakčnej doby Predávajúceho sa započítava deň nahlásenia vady, ak je
vada nahlásená do 8:00 hod. pracovného dňa.
6.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Predmetu kúpy do 2 pracovných dní od
prvého uplatnenia oprávnenej reklamácie Kupujúceho, v prípade potreby výmeny náhradných
dielov do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, pričom dni pracovného voľna,
pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Termín odstránenia vád sa
dohodne písomnou formou a v najkratšom technicky možnom čase.
6.4 Pokiaľ Predávajúci nezačne s odstraňovaním vád v lehote na to určenej podľa predchádzajúceho
odseku, Kupujúci je oprávnený zadať odstránenie uplatnenej vady tretej osobe a Predávajúci je
povinný uhradiť Kupujúcemu náklady na toto odstránenie. V prípade, že Predávajúci preukáže,
že za uplatnené vady neručí, uhradená suma za náklady mu bude zo strany Kupujúceho vrátená.
6.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s Predmetom
kúpy v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do
Predmetu kúpy Kupujúcim. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené prevádzkovaním
Predmetu kúpy v rozpore s podmienkami definovanými v návode na obsluhu a ostatnými
dokumentmi dodanými Predávajúcim Kupujúcemu.
6.6 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pre Kupujúceho, na jeho požiadanie, aj po uplynutí záručnej
doby, a to minimálne po dobu desať rokov od ukončenia výroby Predmetu kúpy dodávku
náhradných dielov na základe osobitnej ponuky Predávajúceho alebo na základe osobitnej
zmluvy.
6.7 Záručný servis bude zabezpečovať Predávajúci sám alebo na základe tretích na to oprávnených
osôb. Pozáručný servis môže byť vykonávaný na základe osobitnej zmluvy, ktorú na tento účel
uzavrie Kupujúci s Predávajúcim, a to najneskôr 2 mesiace pred dátumom skončenia záruky na
Predmet kúpy.
6.8 Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby Predmet kúpy pracoval v prevádzkových podmienkach podľa
technologického projektu dodaného k Predmetu kúpy.
VII. Zmluvné pokuty a náhrada škody
7.1 Ak sa Predávajúci dostane s dodaním Predmetu kúpy do omeškania zaplatí Kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z Kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, najviac však vo výške
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10% z Kúpnej ceny. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy v prípade, ak
Kupujúci neposkytne Predávajúcemu primeranú súčinnosť na uskutočnenie dodávky.
7.2 Ak Predávajúci bude v omeškania pri plnení záväzku súvisiaceho s riadnym vykonávaním
záručného servisu (nedodržanie lehota začiatku odstraňovania vád, resp. termín definitívneho
odstránenia vád podľa ods. 6.3 tejto zmluvy) zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100
EUR za každý aj začatý pracovný deň omeškania.
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy poruší Predávajúci svoju
právnu (zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, Predávajúci bude povinný Kupujúcemu nahradiť iba
skutočnú škodu, bez nahrádzania ušlého zisku, pričom celková výška náhrad škôd, ktoré si môže
Kupujúci nárokovať, a ktoré bude musieť Predávajúci nahradiť, a to aj v prípade vzniku viacerých
škôd, bez ohľadu na ich počet môže byť maximálne vo výške 50 % Kúpnej ceny. Predávajúci
nebude zodpovedať za škody vzniknuté poškodením alebo stratou dát a ušlý zisk. Kupujúci
uznáva, že v čase vzniku záväzkového vzťahu z tejto zmluvy nemôže Predávajúci ako možný
dôsledok porušenia svojich povinností pri plnení záväzkov z tejto zmluvy alebo inak v súvislosti s
touto zmluvou predvídať škody celkovo vyššie ako 50% Kúpnej ceny. Limitácia rozsahu náhrady
škody podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody na zdraví a/alebo na škody spôsobené
úmyselne. Zmluvné strany prehlasujú, že, dojednanie obsahu tohto odseku je prejavom ich
nespornej vôle a sú si vedomé prípadných právnych dôsledkov. Vymedzenie rozsahu a
predpokladov nároku Kupujúceho na náhradu škody bolo vykonané po zvážení Kupujúcim,
vychádzajúcom z možných predvídateľných následkov prípadného spôsobenia škody
Predávajúcim pri realizácii tejto zmluvy.
VIII. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
8.1 Podstatným porušením Kúpnej zmluvy je nedodržanie dohodnutého termínu dodania Predmetu
kúpy o viac ako 40 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže Kupujúci od zmluvy
odstúpiť.
8.2 Podstatným porušením Kúpnej zmluvy je omeškanie s úhradou Kúpnej ceny alebo jej časti o viac
ako 40 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže Predávajúci od zmluvy
odstúpiť.
IX. Záverečné ustanovenia
9.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
9.2 Prípadné spory vzniknuté z uzatvorenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým
dohodou. Ak sa spor nepodarí urovnať dohodou, má každá zo zmluvných strán právo obrátiť sa s
návrhom na príslušný súd v Slovenskej republike.
9.3 Obsah zmluvy je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami.
9.4 Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné
nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť
ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej
okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže
byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených
ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude
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dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie
je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa
dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s
aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
9.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom.
9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č. 1: Podrobný Opis predmetu kúpy
9.7 Zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpisu zmluvnými stranami na nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy náležite porozumeli a podpisom potvrdzujú súhlas
s jej obsahom.

V .........................., dňa ..................

V Novom Meste n. Váhom, dňa ...................

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

...........................................
[uchádzač doplní meno
a priezvisko štatutárneho orgánu]

................................................
MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
riaditeľ NsP Nové Mesto n. Váhom n. o.
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Príloha č. 1
Názov ponúkaného zariadenia: __________________________________________
Minimálne parametre

Parametre navrhovaného riešenia
Multidetektorový počítačový tomograf 1 ks

Nový výrobok, nie repasovaný
Rekonštrukcia viac ako 64 vrstiev
Počet detektorových elementov pozdĺž osi Z viac ako
64
Tepelná kapacita RTG žiariča minimálne 6 MHU
Skenovací čas pre 360° rotáciu minimálne 0,4
sekundy
Otvor gantry minimálne 78 cm
Náklon gantry minimálne +30° až - 30°
Nastaviteľné kV minimálne v rozsahu 80 kV až 130
kV
Minimálny rozsah prúdu 20-800 mA,(skutočná alebo
ekvivalentá
hodnota
dosahovaná
pomocou
interatívnej rekonštrukcie obrazu)
Nastaviteľné kV minimálne v rozsahu 80 kV až 130
kV
Vyšetrovací CT stôl s rozsahom pohybu skenovacej
časti v osi Z najmenej 1800 mm
Nosnosť pacientskeho stola minimálne 200 kg
Rýchlosť posunu stola minimálne 150 mm/sekundu
Skenované zobrazovacie pole najmenej 50 cm
Technológia pre zníženie dávky RTG žiarenia
interatívnou rekonštrukciou
Rekonštrukcia v matrici minimálne 512x512 pixel
Zobrazovacia matrica minimálne 1024x1024 pixel
Najtenšia šírka rezu maximálne 0,625 mm alebo
menej vo všetkých vrstvách súčasne
Maximálna rýchlosť rekonštrukcie minimálne 30
obr./sek. v matrici 512x512 pixel
Vysoko kontrastné rozlíšenie minimálne 14,2 Lp/cm
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(reprezentuje najmenší detail scény s vysokým
kontrastom voči okoliu, ktorá môže byť v obraze
identifikovaná štandardne udávaná v Lp/cm pri
2%MTF)
Ovládacia stanica operátora 1 ks
Minimálne 1 LCD monitor s uhlopriečkou minimálne
19“
Kapacita pevného disku minimálne 250 GB
Operačná pamäť minimálne 4GB RAM
Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou
rýchlosťou prenosu min 1Gbs, TCP/IP protokol
Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte
DICOM, v rozsahu Modality Worklist,
Query/Retrieve.Send, Print, Image Export, Storage
Obslužné programové vybavenie pre skenovanie CT,
prehliadanie CT obrázkov
USB konektor pre externé pamäťové médiá
DVD napaľovačka
Aplikačné softvérové vybavenie ovládacej stanice operatéra 1 ks
2D rekonštrukcie
3D rekonštrukcie - povrchová 3D SSD rekonštrukcia
a objemová VRT technika
MPR rekonštrukcia, MIP projekcia s maximálnou
intenzitou, MinlP projekcia s minimálnou intenzitou
Umožniť prácu so surovými, tzv. raw dátami,
iteratívnu rekonštrukciu
Oznámenia a upozornenie o dávke: aplikácia musí
generovať upozornenia, ktoré pomáhajú chrániť pred
nadbytočným žiarením tým, že upozorní operátora pri
prekročení nastavených prahových hodnôt dávky
Umožniť priamu rekonštrukciu sagitálnych,
koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených
obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT
protokolu
Pracovná stanica pre lekára pre diagnostiku a postprocessing 1 ks
Minimálne 3 ks LCD monitorov, s uhlopriečkou
minimálne 19"
Zdieranie pevného disku so stanicou operátora
Operačná pamäť minimálne 4GB RAM
Grafická karta s dvojmonitorovým výstupom
Komunikačné rozhranie Ethernet s vysokou
rýchlosťou prenosu min 1Gbs, TCP/IP protokol
Obrazová komunikácia v plnohodnotnom formáte
DICOM, v rozsahu Modality
Worklist.Query/Retrieve.Send, Print, Image Export,
Storage
DVD napaľovačka
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Aplikačné softvérové vybavenie pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing 1 ks
2D rekonštrukcie
3D rekonštrukcie - povrchová 3D SSD rekonštrukcia
a objemová VRT technika
MPR rekonštrukcia, Ml P projekcia s maximálnou
intenzitou, Mini P projekcia s minimálnou intenzitou
Špecializovaný balík pre virtuálnu endoskopiu
Špecializovaný softvérový balík pre hodnotenie
stenóz pomocou CT angiografie - softvér pre cievnu
analýzu s automatickým vyhodnotením stenóz a
aneuryziem s automatickým odstránením kostných
štruktúr
Softvérové vybavenie pre kardio vyšetrenie
• automatické meracie nástroje vrátane
prierezu komorou a dutinami
DSA softvér s minimálnymi možnosťami:
• automaticky odstránenie kostnej štruktúry z
dátových súborov CT-Angiography (CTA) pre
lepšiu vizualizáciu mozgových ciev
Príslušenstvo
Držiaky a úchyty pre polohovanie pacientov
Úložný vozík, skrinka pre odloženie držiakov
a úchytov
Nožný spínač pre kontrolu pohybu vyšetrovacieho
stola (dovnútra a von) a vertikálny a horizontálny
pohyb
UPS záložný zdroj pre pracovnú stanicu lekára
Súvisiace služby a práce
Súčasťou dodávky predmetu zákazky je:

spracovanie technologického projektu

doprava predmetu zákazky na miesto dodania, vrátane všetkých činností a nákladov vynaložených
uchádzačom, najmä poistenia, cla, iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru, poplatkov súvisiacich
s certifikáciou či správnymi a obdobnými poplatkami vyberanými akýmkoľvek orgánom verejnej moci,

montáž a inštalácia prístroja,

uvedenie prístroja do prevádzky,

odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, preberacie skúšky,

odovzdanie dokumentácie prístroja, návodov a certifikátov, skúšobných protokolov,

aplikačné školenia pre zdravotníckych pracovníkov po prevzatí predmetu zákazky v minimálnom
rozsahu 10 pracovných dní v slovenskom jazyku.
Záruka a servis
Záruka 24 mesiacov. Začatie s odstraňovaním vád do 2 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie,
v prípade potreby náhradných dielov do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, pričom dni
pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval.
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PRÍLOHA Č.1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená
a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto
vyhlasuje, že
súhlasí s podmienkami verejného obstarávania
na predmet zákazky s názvom
„Multidetektorový počítačový tomograf“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy,
všeobecnými podmienkami zmluvy a ostatnými prílohami zmluvy,
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis
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PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

,,VZOR“
Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)

Ja dolu podpísaný ........., bytom .........., ako štatutárny orgán* uchádzača .............................,
so sídlom ........... IČO: .........., zapísaného v ..........., ktorý predložil ponuku do verejnej
súťaže na predmet zákazky s názvom „Multidetektorový počítačový tomograf“
čestne vyhlasujem,
že ku dňu predloženia ponuky spĺňam podmienky účasti v zmysle ustanovení § 26, § 26a, §
27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní, stanovené verejným obstarávateľom vo verejnej
súťaži, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č......../2015 dňa .................. pod zn.
..................... (ďalej v tomto dokumente len ,,Oznámenie o vyhlásení VO“) a som pripravený
na požiadanie zo strany verejného obstarávateľa predložiť požadované doklady a preukázať
splnenie podmienok účasti nasledovne:

1. Osobného postavenia - § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní
v súlade s Oznámením o vyhlásení VO
2. Finančného a ekonomického postavenia - § 27 zákona o verejnom obstarávaní
v súlade s Oznámením o vyhlásení VO
3. Technickej alebo odbornej spôsobilosti - § 28 zákona o verejnom obstarávaní
v súlade s Oznámením o vyhlásení VO
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v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis uchádzača*

*uviesť v súlade s Obchodným registrom SR

PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

AUKČNÝ PORIADOK
Ponuky budú vyhodnocované prostredníctvom eAukcie, do ktorej budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí
neboli vylúčení alebo nebola vylúčená ich ponuka.
Verejný obstarávateľ stanovil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH“.
Uchádzači budú môcť v eAukcii upravovať návrhy na plnenie tohto kritériá (znižovať cenu).
Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) bude vyhodnocovať úspešnosť ponuky.
Ťažiskom hodnotenia ponúk bude kritérium Najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky, ktoré
bude upravované a vyhodnocované eAukciou.
Vstupné hodnoty do eAukcie budú návrhy cien z návrhu ponuky v časti „KRITÉRIÁ“, ktoré do eAukcie
vpíše administrátor eAukcie., tzn. po otvorení eAukcie sa uchádzač dozvie o svojom umiestnení poradí po úvodnom vyhodnotení ponúk komisiou pred eAukciou. Uchádzač – účastník eAukcie si v
priebehu eAukcie bude sám vpisovať nové hodnoty kritéria „Najnižšia cena“ v EUR s DPH, ktoré
systém eAukcie vyhodnotí vo vzťahu k ostatným ponukám.
Uchádzač bude priebežne vidieť poradie svojej ponuky, hodnotu svojej ponuky, hodnotu ponuky s
najnižšou cenou, čas do konca eAukcie. Celkovú cena za časť predmetu zákazky v eur s DPH budú
môcť uchádzači v priebehu eAukcie upravovať podľa vlastnej stratégie a ekonomických možností.
Minimálny rozdiel je najmenší možný rozdiel medzi už registrovanou a predkladanou ponukou
uchádzača, ktorú systém EVO akceptuje. Minimálny rozdiel je 500 eur s DPH. Ak uchádzač predloží v
rámci eAukcie takú ponuku, ktorá nespĺňa požiadavku na minimálny rozdiel, systém EVO ju neprijme
a upozorní uchádzača na túto skutočnosť.
Pokyny k eAukcii
Elektronická aukcia (eAukcia) na predmet zákazky „Multidetektorový počítačový tomograf“ bude
realizovaná podľa § 43 ZVO, a to po úvodnom vyhodnotení ponúk vymenovanou komisiou,
prostredníctvom certifikovaného aukčného systému a jeho programového vybavenia, ktorý je
súčasťou systému EVO. Elektronická aukcia sa uskutoční „časovou formou“ s otvoreným koncom, t.j.
uchádzači – účastníci eAukcie budú môcť upraviť svoju ponuku (kritérium najnižšia cena) po dobu
trvania eAukcie počas 30 minút, pričom doba 30 minút sa bude vždy predlžovať o 2 minúty, ak v dobe
dvoch minút pred koncom eAukcii bude podaný nový cenový návrh niektorým z účastníkov eAukcie.
eAukcia sa skončí, ak v dobe posledných dvoch minút nebude podaný nový cenový návrh spĺňajúci
požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. Predpokladá sa, že eAukcie nebudú trvať dlhšie ako
60 minút, ale môže mať aj dlhšiu dobu, ak uchádzači budú v posledných dvoch minútach predkladať
nové cenové návrhy. Dĺžka trvania eAukcii však nemá vplyv na výsledok eAukcii.
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať
Microsoft Internet Explorer verzie 7.0 a vyšší, resp. Firefox 4 a vyššie bez zapnutého módu
kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov. V internetovom prehliadači
nastavený jazyk Slovenčina. Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.6 integrovanú sinternetovým
prehliadačom. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je
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nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Vyžaduje sa taktiež Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie
verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.
Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s
internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali
počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V
prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa, resp.
poskytovateľa služby, (napr. výpadok elektriny) sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V
prípade opakovania aukcie bude uchádzačom opätovne zaslaná výzva podľa zákona.
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v
posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča
využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je
doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej
aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom
internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými
faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a
serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW
vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete
LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie
elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie
zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia
elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný
systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase
stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém EVO umožňuje, aby uchádzači v priebehu eAukcie
predložili rovnakú hodnoty návrhu celkovej ceny za časť predmetu zákazky v eur s DPH (systém
neobsahuje nastavenie umožňujúce zabrániť takémuto konaniu).
Tzn., že sa môže stať, že uchádzač napr. na priebežnom 2. mieste môže dorovnať cenu uchádzača
na priebežnom 1. mieste. V takom prípade systém eAukcie obom uchádzačom zobrazí rovnakú
informáciu o ich poradí, že sa nachádzajú na priebežnom 2. zdieľanom mieste. Tzn., že aj
uchádzačovi doteraz na 1. mieste aj uchádzačovi doteraz na 2. mieste systém zobrazí, že sa
nachádza na 2. zdieľanom mieste. Ak by cenu takýchto dvoch uchádzačov dorovnal ďalší (tretí)
uchádzač, všetkým trom takýmto uchádzačom systém zobrazí, že sa nachádzajú na 3. zdieľanom
mieste. Všetci uchádzači samozrejme môže ďalej znižovať cenu, ak eAukcia ešte neskončila.
Ak by sa predsa stalo, že po skončení elektronickej aukcie budú dvaja alebo viacerí uchádzači s
rovnakou najnižšou cenou za časť predmetu zákazky v eur s DPH, úspešným sa stane uchádzač,
ktorý najnižšiu cenu predložil ako skôr. Túto skutočnosť verejný obstarávateľ zistí z auditného
záznamu z priebehu eAukcie. Verejný obstarávateľ preto žiada uchádzačov, aby sa vyhli
dorovnávaniu najnižšej ceny za časť predmetu zákazky.
Všetky ďalšie potrebné a dôležité informácie týkajúce sa dátumu a času konania a priebehu eAukcie
budú uchádzačom zaslané elektronicky priamo z aukčného systému vo forme výzvy na účasť v
eAukcii
V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa (ktoré vie verejný
obstarávateľ preukázať) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo opakovať aukciu v náhradnom
termíne. V prípade opakovania eAukcie bude uchádzačom zaslaná opätovná výzva na účasť v
eAukcii.
Za technické chyby, ktoré by mohli nastať na strane uchádzača verejný obstarávateľ nezodpovedá.
Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo na zmenu aukčného partnera, ktorý bude
zabezpečovať elektronickú aukciu.
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