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Váš list zn./zo dňa 

Vec 

Naša značka 

UVN-14-109/2015-109/7-1 

Vysvetlenie súťažných podkladov 

Vybavuje 

Ing. Jaroš Jozef 
Dátum 

29.06.2015 

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručených žiadostí z 24.06.2015 a 25.06.2015, o 
vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch k predmetu zákazky "Digitálny lineárny 
urýchl'ovač s kompletným vybavením a potrebnou inštaláciou na mieste dodania", uverejnenom vo 
VVO č. 101/2015 zo dňa 25.05.2015 pod číslom 11186-MST Vám v prílohe zasielame príslušné 
vysvetlenie. 

Záujemca č.1 Otázka č. 1 

V súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky bod A/ Digit61ny lineárny urýchl'ovač, časť 
Mechanické charakteristiky odst. 12 sa uvádza : 
Vyžaduje sa dodanie pacientského stola s karbónovou doskou vhodnou na IGRT s možnosťou fixácie 
imobilizačných pomôcok včítane 2 ks sady fixačných a imobilizačných pomôcok pre hrudník a hlavu. 
V bode F/ Pomôcky pre fixáciu pacienta sa však požadujú vždy 3 kompletné sady fixačných pomôcok. 
Prosíme o odpoveď, ktorý údaj o počte požadovaných fixačných pom6cok je správny. 
Odpoveď 

Správne má byť vždy 3 sady. 

Záujemca č.2 Otázka č. 1 

V návrhu kúpnej zmluvy čl.6. bod 6.4 je požadované základné zaškolenie pracovníkov v celkovej dÍžke 
4 týždne a 2 dni. Bude, vzhl'adom na krátku dodaciu lehotu, obstarávateľ akceptovať nasledovnú 
úpravu predmetného bodu zmluvy? 
6.4. Predávajúci sa zaväzuje zaškoliť personál kupujúceho v rozsahu potrebnom na riadne užívanie 

predmetu zmluvy: 

Počet školených pracovníkov: 
Lekári:4 

Fyzici: 3 

Asistenti: 6 

Školenie personálu na pracovisku OK ÚVN SNP Ružomberok- FN v slovenskom alebo českom jazyku. 
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Digitálny lineárny urýchľovač- základné školenie v trvaní 1 týždeň 

Školení pracovníci: fyzici +lekári +asistenti 

Digitálny lineárny urýchľovač - pokročilé techniky (Cone Beam CT, IM RT, VMAT) v trvaní 1 týždeň, 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom 

Školení pracovníci: fyzici +lekári +asistenti 

Systém pre verifikáciu a registráciu ožarovanie- základné školenie v trvaní 1 týždeň 

Školení pracovníci: fyzici +lekári +asistenti 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 

Systém pre verifikáciu a registráciu ožarovania - pokročilé techniky v trvaní 3 dni, školenie sa 

uskutoční po základnom zaškolení a prevzatí dodávky verejným obstarávateľom. 

Školení pracovníci: fyzici. 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 

Plánovací systém- základné školenie v trvaní 1 týždeň. 

Školení pracovníci: fyzici 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 

Plánovací systém - pokročilé techniky v trvaní 1 týždeň, školenie sa uskutoční po základnom 

zaškolení a prevzatí dodávky verejným obstarávateľom 

Školení pracovníci: fyzici 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 

Digitálny RTG simulátor- školenie v trvaní 2 dni 

Školení pracovníci: fyzici+lekári+asistenti 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 

Školenie na príslušenstvo pre dozimetriu v trvaní 1 týždeň 

Školení pracovníci: fyzici+lekári+asistenti 

školenie sa uskutoční po základnom zaškolení na digitálny lineárny urýchľovač a prevzatí dodávky 

verejným obstarávateľom. 
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Odpoveď. 

Verejný obstarávateľ neakceptuje zmenu požadovanú záujemcom. 

Doby školení sa určili na základe skúseností z iných nemocníc pri zriaďovaní podobných pracovísk. 

Záujemca č.2 Otázka č. 2 

V návrhu kúpnej zmluvy č.6, bod 6.7 je požadované, aby predávajúci zabezpečil úplnú integritu 
daného nového zariadenia alebo systému do existujúcej infraštruktúry na všetkých úrovniach. Bude 
vzhľadom na skutočnosť, že uchádzač nepozná existujúcu infraštruktúru a nemá opravnenie do nej 
zasahovať, obstarrávateľ akceptovať nasledovnú úpravu predmetného bodu zmluvy? 
6.7 Z hľadiska zachovania integrity, koncepcie a kooperácie jednotlivých systémov a vykazovania 
výkonov do poisťovní je predávajúci povinný poskytnúť plnú súčinnosť pre úplnú integráciu daného 
nového zariadenia alebo systému do existujúcej infraštruktúry na všetkých úrovniach. Samotnú 
integráciu zabezpečí kupujúci. 

Odpoveď. 

Verejný obstarávateľ neakceptuje požadovanú úpravu čl.6 bodu 6.4. zmluvy. 

Je to vecou dohody nášho súčasného dodávateľa komplexného nemocničného systému a záujemcu 
ako zabezpečia implentáciu nového systému do existujúcej infraštruktúry. Musia to robiť všetci 
dodávatelia pri zavádzaní nového prístroja do prevádzky v našej nemocnici. 

Záujemca č.2 Otázka č. 3 

Pre riadne a včasné splnenie povinností predávajúceho uvedené v čl. 5, bod 5.2 návrhu kúpnej 
zmluvy je potrebné spolupôsobenie kupujúceho. Bude obstarávate!' akceptovať doplnenie čl. 8 
zmluvy o nasledovné body? 

8.10 Kupujúci odovzdá predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy podklady potrebné pre spracovanie technologického projektu a vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre úpravu vzduchotechniky, chladenia a to najmä plány (výkresy) priestorov, do 
ktorých sa nové zariadenia a systémy majú nainštalovať s popisom materiálu stien, stropu, možností 
napojenia na inžinierske siete (ďalej len "podklady"). Podklady musia byť dodané v tlačenej verzii v 
počte kusov 1 a jedna verzia na digitálnom nosiči (DVD alebo USB kľúč, výkresy vo formáte AutoCAD). 
Čas plnenia uvedený v čl.3, bod 3.1. sa predlžuje o dobu, po ktorú bol kupujúci v omeškaní s dodaním 
podkladov. Pokiaľ podklady nebudú dodané ani do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom jeho nárok na náhradu škody voči 
kupujúcemu zostáva nedotknutý. 

8.11 Kupujúci odovzdá predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy všetky doklady potrebné pre likvidáciu zdroja žiarenia a hlavice kobaltového ožarovača, 
najmä certifikát zdroja, inventúru jadrového materiálu, ak je v hlavici ožarovača použitý a typ 
kobaltového ožarovača (ďalej len "doklady"). Čas plnenia uvedený v čl.3, bod 3.1. sa predlžuje o 
dobu, po ktorú bol kupujúci v omeškaní s dodaním dokladov. Pokiaľ doklady nebudú dodané ani do 
30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, 
pričom jeho nárok na náhradu škody voči kupujúcemu zostáva nedotknutý. 

8.12 Kupujúci zabezpečí prípravu priestorov na inštaláciu zariadení najneskôr do 10 týždňov odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí priestorov spíšu predávajúci a kupujúci protokol. 
Čas plnenia uvedený v čl.3, bod 3.1. sa predlžuje o dobu, po ktorú bol kupujúci v omeškaní s 
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odovzdaním priestorov. Pokiaľ nebudú priestory odovzdané ani do 16 týždňov dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom jeho nárok na náhradu škody voči 
kupujúcemu zostáva nedotknutý. 

Odpoveď. 

Verejný obstarávateľ neakceptuje doplnenie čl.8 o body 8.10 až 12. 

Verejný obstarávateľ bude poskytovať súčinnosť v potrebnom rozsahu, tak aby bolo možné zákazku 
zrealizovať v stanovených termínoch. 

Záujemca č.2 Otázka č. 4 
Bude obstarávateľ akceptovať doplnenie čl. 10 zmluvy o nasledovný bod? 
10.2 Predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 
kupujúceho, ktorým sa rozumie najmä: 
- neposkytnutie spolupôsobenia tak, ako je uvedené v čl. 8, bodoch 8.10, 8.11 a 8.12 tejto zmluvy, 
- omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní od termínu splatnosti. 

Odpoveď. 

Verejný obstarávateľ neakceptuje doplnenie čl. lO o bod 10.2 

Verejný obstarávate!' neakceptoval otázku č. 3, nemôže akceptovať teda ani otázku č. 4. Zákazka je 
financovaná z europrojektu uhrádzanie faktúr je závislé od kontrolných orgánov. 

S pozdravom 
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MUDr. Jozef Ježík 
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