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Váš list zn./zo dňa  Naša značka   Vybavuje      Dátum 

 UVN-4-112/2014_109/ 12     Ing. Jozef Jaroš                 02.07.2014 
 
Vec 
Vysvetlenie súťažných podkladov  
 
Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov na vypracovanie ponuky na predmet 
zákazky Ultrasonografický prístroj prenosný pre urológiu  podľa § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám 
poskytujeme nasledovné informácie: 
Dotaz č.1 citujem: 
Minimálne technické parametre uvedené v opise predmetu zákazky sú písané priamo na ultrazvukový prístroj 
od spoločnosti ESAORTE. Každý výrobca ultrazvukových prístrojov je v danej triede ultrazvukových prístrojov 
špecifický svojimi parametrami, ktoré pri vhodnej kombinácii  nespĺňa žiaden iný výrobca. Pri striktnom 
dodržaní Vami uverejnených minimálnych technických parametrov je zrejmý dodávateľ vopred. Nepovažujete 
takto uverejnenú špecifikáciu na predmet zákazky za diskriminačný voči iným spoločnostiam, keďže parametre 
spĺňa konkrétny výrobca? 
Vysvetlenie dotazu č. 1 verejným obstarávateľom: 
V dotaze č. 1 neuvádzate, ktoré minimálne technické parametre uvedené v opise predmetu zákazky 
považujete za diskriminačné a nežiadate o ich vysvetlenie resp. nápravu.       
Radi by sme poukázali na skutočnosť, že Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná 
nemocnica, ako verejný obstarávateľ si stanovuje minimálne technické parametre taká, aké požaduje 
pre svoje USG pracoviská za najpotrebnejšie. Je to naše právo a naša povinnosť. Vykonávame 
komplexnú USG diagnostiku pre všetky kategórie pacientov. Našim zámerom je obstaranie čo 
najkvalitnejšieho USG prístroja v rámci našich finančných možností , aby sme zachovali, prípadne 
zvýšili kvalitu nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Záverom by sme Vám chceli dať na 
vedomie, že v procese výberu sonografického prístroja sa musí zohľadniť celý rad nárokov a potrieb 
jednotlivých vyšetrovacích modalít. V našich požiadavkách na minimálne parametre sonografického 
prístroja sme sa im snažili vyhovieť v čo najväčšej miere. Napriek tomu sa často stretávame s tým, že 
dodávatelia spochybňujú vedomosti a požiadavky lekárov.      
 
Postup verejného obstarávania bol vyhlásený uverejnením vo Vestníku verejného obstarávania dňa 
17.06.2014  pod označením 11240 - WYT . 

 
S pozdravom 

Ing. Jozef Jaroš 
Ved. Ref. VO 


