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Vec.: 
Vysvetlenie   
 
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe doručenej 
žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky 
Multifunkčné angiografické pracovisko doručenej mailom dňa 27.04.2017 Vám zasielame 
nasledovné vysvetlenie: 
 
Bod č.1 
Časť B1.  Opis predmetu zákazky – tabuľka minimálne technické podmienky pre zariadenie 
DSA- parameter (názov a typ prístroja) 
V časti B.1 Opis predmetu zákazky- verejný obstarávateľ na strane 20 súťažných podkladov 
uvádza požadované príslušenstvo- Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť 
pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie. Verejný obstarávateľ však 
taktiež na strane 22 súťažných podkladov požaduje dodávku záložného zdroja UPS. 
Otázka:  
Jedná sa v tomto prípade o duplicitné uvedenie tej istej položky súťažných podkladov v časti 
B.1 Opis predmetu zákazky? 
Odpoveď:  
Áno, jedná sa o duplicitné uvedenie položky. 
 
Bod.č. 2 
Časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky- Návrh kúpnej zmluvy č. UVN-5-
115/201-115 čl. 3 Čas plnenia 
V čl. 3 Čas plnenia verejný obstarávateľ uvádza: „Predávajúci je povinný dodať predmet 
zmluvy do miesta plnenia uvedeného v čl. 5 bodu 5.1 do piatich mesiacov od doručenia výzvy  
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na plnenie v období od 01.09.2017 do 31.12.2018, t.j. kupujúci je povinný vyzvať 
predávajúceho na plnenie najneskôr do 31.07.2018.“ Domnievame sa však, že takáto 
špecifikácia času plnenia je koncipovaná v pomerne širokom časovom rozpätí, preto by sme 
sa chceli uistiť, že nedošlo pri formulovaní citovaného usanovenia k omylu. 
V čl. 5 Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky bod 5.2 sa uvádza: 
„Predávajúci je povinný realizovať dodávku do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v množstvách 
uvedených podľa bodu 4.1, v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve. Súčasťou je teda inštalácia, resp. montáž, kompletné uvedenie prístroja do 
prevádzky vrátane príslušenstva, zaškolenie lekárov, fyzikov a asistentov v potrebnom 
rozsahu, zabezpečenie všetkých skúšok podľa platnej legislatívny pre uvedenie prístroja do 
prevádzky, dokumentácia, slovenský návod, doprava do miesta plnenia. Po kompletnom 
dodaní predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy začína plynúť záručná doba.“ 
Z takto formulovaného ustanovenia návrhu zmluvy resp. zo súťažných podkladov vyplýva, že 
dodávka bude realizovaná do priestorov verejného obstarávateľa vopred pripravených zo 
stavebnej stránky verejným obstarávateľom. Z predchádzajúcej praxe sme však ako 
dodávatelia konfrontovaní so situáciami, kedy dodávku nemôžeme realizovať pre omeškanie 
verejného obstarávateľa ako kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej pre našu 
spoločnosť pre riadne plnenie zmluvy, a to najmä so stavebnou nepripravenosťou priestorov. 
Uvedená skutočnosť  značne znevýhodňuje našu spoločnosť ako dodávateľa z dôvodu 
plynutia záručnej lehoty, omeškania dodávky, či platobných podmienok. Navrhujeme preto 
doplniť predložený návrh zmluvy o toto ustanovenie : 
5.4 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia kupujúceho. Pred a 
po dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím spolupôsobenia nie je predávajúci  v omeškaní 
s plnením záväzku a termíny dodania príslušných zdravotníckych zariadení sa primerane 
posunú. Spolupôsobením sa myslí najmä stavebná pripravenosť v zmysle technologického 
projektu, zabezpečenie potrebných vstupov do priestorov, kompletná stavebná 
pripravenosť,vybavenie potrebných súhlasov a povolení, pokiaľ sú potrebné.  
Následne dôjde k posunu číslovania čl. 5, ktorého doterajšie body 5.4, 5.5. a 5.6 budú mať 
nové označenie 5.5., 5.6 a 5.7. 
Súčasne by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov 
o bod 5.8 v článku 5 návrh kúpnej zmluvy č. UVN-5-115/2017-115 nasledovne: 
5.8  V prípade, že v čase najneskôr do 30 dní pred predpokladaným termínom dodania nebudú 
všetky priestory pripravené/sprístupnené na inštaláciu, resp. montáž, či kompletné uvedenie 
prístroja do prevádzky, je predávajúci oprávnený vyskladniť všetky súčasti dodávky v mieste 
plnenia. Toto vyskladnenie bude považované za dodanie predmetu plnenia v zmysle bodu 5.2 
a 5.3 tejto zmluvy, a to aj bez podpisu preberacieho protokolu. 
 
Odpoveď k bodu č. 2 
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