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Kapitola A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
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Časť I.
Všeobecné informácie
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.
1.1

Verejný obstarávateľ:

Názov:
Právna forma:
Registrované sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
http:
tel.:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
príspevková organizácia
Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
35562340
2021871808
Ing. František Lešundák – riaditeľ
www.inmm.sk
+421 55 611 8300

1.2

Kontaktné miesto:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,
Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh

1.3

Kontaktné osoby:

JUDr. Michaela Pitoňáková
t.č.: +421 55 611 8333
e-mail: pitonakova@inmm.sk

PREDMET ZÁKAZKY

2
2.1

Názov predmetu zákazky:
Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40

2.2

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 102 680,00 € bez DPH.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bola stanovená v súlade s § 6 zákona o verejnom
obstarávaní a v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je platná v čase
odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku.
Predpokladaná hodnota zákazky prešla súhlasným konaním a porovnaním cien MZ SR v
zmysle interných predpisov.

2.3

Miesto realizácie zákazky:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, sídlom Rastislavova 43,
042 53 Košice - mestská časť Juh.

2.4

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. „Podrobný opis
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

2.5

Rozdelenie predmetu zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Ide o jeden logický celok, ktorý musí byť z dôvodu inštalácií, testovania a skúšobnej
prevádzky a školenia na zavedenie do prevádzky dodávaný spoločne. Z uvedeného dôvodu
nemožno predmet zákazky deliť na samostatné časti.
Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva podľa priloženého návrhu
zmluvy v kapitole G. súťažných podkladov.
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3
3.1

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1

6

CPV kód
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV/SSO):
Hlavný predmet
Hlavný slovník CPV:
48180000-3 Softvérový balík pre zdravotníctvo
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník CPV:
48800000-6 Informačné systémy a servery
30214000-2 Pracovné stanice
VARIANTNÉ RIEŠENIA, EKVIVALENTNÉ RIEŠENIE
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa naň prihliadať.
V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, obstarávateľ
pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“). Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu. Bližšie popísané v časti "B. – Podrobný opis predmetu zákazky".
OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je verejným obstarávateľom
organizovaná.
OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

6.1

Hospodárskym subjektom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto
osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

6.2

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom
obstarávaní.

6.3

Uchádzačom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

6.4

Koncesionárom sa rozumie hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel
koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

6.5

Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie s úspešným
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.

6.6

Verejného obstarávania sa môže podľa § 37 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní zúčastniť
aj skupina dodávateľov.

6.7

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy na
účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy v prípade, ak
ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá v procese verejného obstarávania a vytvorenie
určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
6
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V takom prípade skupina dodávateľov vytvorí určitú právnu formu na základe vlastného
rozhodnutia tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy (napr. zmluvu medzi členmi
skupiny o tom, že zodpovedajú spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a určia lídra skupiny alebo iný druh
právnej formy).
6.8

Skupina dodávateľov je povinná preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6.9

Skupina dodávateľov podľa § 37 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže využiť
zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 citovaného
zákona, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3
citovaného zákona.

6.10
Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy určené pre skupinu dodávateľov, ktoré
sú odlišné od podmienok určených pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov,
musia byť opodstatnené objektívnymi dôvodmi a proporčné k podmienkam plnenia určeným pre
hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov.
7

PODMIENKY FINANCOVANIA, ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

7.1

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

7.2

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu zákazky.

7.3

Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú splatnosť faktúr po dodaní predmetu zákazky.

8

TYP ZÁKAZKY

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je
zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s
možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s
umiestnením a montážou tovaru.
8.2
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude zákazka na dodanie tovaru, ktorej
predmetom bude kúpa vrátane dodania/dovozu predmetu zákazky, ako aj činností spojených s
umiestnením a montážou tovaru.
8.1

8.3

9
9.1

9.2

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku verejného obstarávania Kúpnu zmluvu
podľa ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka v súlade s bodom 2.5 časti I. kapitoly A.
súťažných podkladov. Návrh zmluvy je prílohou súťažných podkladov a povinnou časťou
ponuky každého uchádzača.
MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto realizácie predmetu zákazky:
Uvedené v bode 2.3 súťažných podkladov.

Termín realizácie predmetu zákazky:
Termín realizácie predmetu zmluvy bude do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
kúpnej zmluvy, pričom trvanie záručného servisu bude do 31.12.2021 odo dňa prevzatia
predmetu zákazky podľa protokolu o prevzatí.
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10
10.1

PLATNOSŤ PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk plynie odo dňa predloženia ponuky uchádzačom až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v bode 10.3. súťažných
podkladov.

10.2

Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená vo výzve
na predkladanie ponúk v bode IV.2.2).

10.3

Lehota viazanosti ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk do tohto
verejného obstarávania.

10.4

V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo
strany uchádzačov môže dôjsť k predĺženiu lehoty viazanosti, ak začaté konanie bude mať
podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ v takomto prípade oznámi uchádzačom podanie námietky alebo inej
skutočnosti, ktorej dôvodom bola potreba predĺženia lehoty viazanosti ponúk, rovnako aj nový
termín lehoty viazanosti ponúk formou opravy údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a súčasne formou oznámenia v
profile verejného obstarávateľa. V prípade ak uchádzač nebude súhlasiť s predĺžením lehoty
viazanosti ponúk, doručí žiadosť o späťvzatie ponuky v písomnej listinnej podobe, a to buď
poštou alebo osobným doručením na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1.2 týchto
súťažných podkladov. V prípade ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť o späťvzatie ponuky v
lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia opravy resp. oznámenia vo vestníku Úradu
pre verejné obstarávanie má sa za to, že s predĺžením viazanosti ponúk súhlasí.
Uchádzač je svojou ponukou v takom prípade viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom
predlženej a oznámenej lehoty viazanosti ponúk.

10.5

Ak nastane niektorá z podmienok uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní,
verejný obstarávateľ bude postupovať priamym rokovacím konaním t.j. vyzve na rokovanie
jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov.

11

ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

11.1
Verejný obstarávateľ podľa § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zruší verejné
obstarávanie alebo jeho časť, ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa uvedeného zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
§45 uvedeného zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona o verejnom
obstarávaní,
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
11.2
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie
zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v
predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie
alebo jeho časť, zverejní v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
11.3

Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o
zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu
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a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo
pôvodný predmet koncesie.
11.4

12

V zmysle § 114 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní ak verejný obstarávateľ zruší
verejné obstarávanie, v informácii o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

12.1

Verejný obstarávateľ v súlade s § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude
zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo
záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti
považuje za dôverné.

12.2

Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné
tajomstvo, 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.

12.3

Ustanovením § 22 ods. 1 uvedeného zákona nie sú dotknuté jeho ustanovenia,
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 t.j. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v
znení neskorších predpisov.

12.4

Verejný obstarávateľ môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.

12.5

Ak sa uchádzač rozhodne označiť určité informácie ako dôverné alebo za obchodné
tajomstvo, musí túto skutočnosť viditeľne označiť v ponuke v súlade s bodom 12.1 tejto
časti kapitoly A. súťažných podkladov.

12.6

Uchádzač je povinný aj písomne upozorniť verejného obstarávateľa na
skutočnosť podľa bodu 12.5 tejto časti kapitoly A. súťažných podkladov na osobitnom liste
ponuky s presným uvedením dôverných informácií, resp. informácií považovaných za
obchodné tajomstvo.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

13
13.1

KOMUNIKÁCIA
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje v
súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov, ak uvedený zákon neustanovuje inak.
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické
charakteristiky nie sú diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so
všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa podľa ustanovenia §187 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 tohto zákona
alebo ich kombináciou.

13.2

Verejný obstarávateľ v súlade s predchádzajúcim bodom umožňuje všetkým dostupnú
štandardne používanú komunikáciu vo verejnom obstarávaní písomnou formou
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného
doručovateľa a elektronických prostriedkov.
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13.3

Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí
integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť.
Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí
lehoty určenej na ich predloženie.

14

14.1

VYSVETĽOVANIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 114 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní bezodkladne oznámi všetkým záujemcom vysvetlenie informácií uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií,
najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu,
že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
Časť III.
Príprava ponuky

15

JAZYK PONUKY

15.1

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa
§21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní predkladajú v štátnom jazyku.

15.2

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.

15.3

Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

15.4

Verejný obstarávateľ uverejní v profile dokumenty a informácie potrebné na
vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo uverejní priamy odkaz
na dokumenty/informácie uverejnené na inej internetovej adrese, pričom zabezpečenie
bezodplatne neobmedzeného, úplného a priameho prístupu k dokumentom prostredníctvom
elektronických prostriedkov tým nie je dotknuté.

16

VYPRACOVANIE PONUKY

16.1

Ponuka je prejav vôle uchádzača a dôkazom toho, že chce za ním stanovenú úhradu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok stanovených
verejným obstarávateľom.

16.2

Podľa § 42 ods. 1 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ v
súťažných podkladoch uviedol všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na
vypracovanie ponuky.

16.3

Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé a úplné
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarňou počítača.

16.4

Podľa ustanovenia §17 Obchodného zákonníka údaje o obchodnom tajomstve
uchádzača majú byť podľa vôle uchádzača utajené a uchádzač má ich utajenie náležitým
spôsobom zabezpečiť v zmysle bodu 12.6 kapitoly A. súťažných podkladov.

16.5

Uchádzač je povinný v ponuke náležite zabezpečiť nezverejňovanie údajov, ktoré
sám označil ako osobné údaje, podliehajúce zákonu č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spôsobom v
zmysle bodu 12.6 kapitoly A. súťažných podkladov.

16.6

Uchádzač zodpovedá za ošetrenie/zabezpečenie dôverných informácií, údajov o obchodnom
tajomstve a osobných údajov, podliehajúcich zákonu č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných
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údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedených v
ponuke v zmysle bodu 12.6 kapitoly A. súťažných podkladov, čo preukazuje originálom
čestného prehlásenia.
16.7

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je určené inak (ak nie je presne uvedené), musia byť platné, t.j. nie staršie
ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.

16.8

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk podľa § 49 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
Ponuka bude predložená
predkladania ponúk.

uchádzačom

prostredníctvom

jednoobálkového

systému

Ak sa ponuka doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v
uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača s označením „NEOTVÁRAŤ- súťaž“ a heslom súťaže.
Heslom súťaže je predmet zákazky „Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia
prístroja PET/CT Biograph mCT 40“.
16.9

Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v
ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

16.10

Ak sa ponuka predkladá elektronicky, verejný obstarávateľ elektronicky potvrdí jej
prijatie uchádzačovi. – neuplatňuje sa.

16.11

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a) nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b) vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.

16.12

V zmysle § 113 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa pri zadávaní podlimitných
zákaziek bez využitia elektronického trhoviska nepoužije § 49 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého sa ponuka predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a
uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými
prostriedkami tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich
oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.

16.13

Verejný obstarávateľ sa na základe ustanovenia § 114 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk.

16.14

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých záujemcov a
uchádzačov na to, že ponuku, t.j. všetky požadované doklady a dokumenty nie je potrebné
predkladať v dvoch obálkach označených ako „Ostatné“ a „Kritériá“ podľa ustanovenia §49
ods. 5 tohto zákona o verejnom obstarávaní, ale je potrebné predkladať spolu len v jednej
obálke.

16.15

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

16.16

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

16.17

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.

16.18

Ponuka musí obsahovať:
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16.18.1
Titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na
predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov a s obsahom ponuky, resp. zoznamom
všetkých predkladaných dokumentov s označením čísla strany, kde sa predmetný dokument
nachádza.
16.18.2
List s uvedenými identifikačnými údajmi uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov za každého člena skupiny osobitne na samostatnom liste (názov/obchodné
meno, sídlo/adresa podnikania, právna forma, štatutárni zástupcovia, kontaktná osoba,
telefón, email).
16.18.3
Doklady podľa bodu 23 a 24 kapitoly A. súťažných podkladov, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie požadovaných podmienok účasti.
16.18.4
Doklady podľa bodu 26 kapitoly A. súťažných podkladov, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
16.18.5
Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky, ak ju verejný obstarávateľ vyžaduje
podľa bodu 17 súťažných podkladov.
16.18.6
Dokument, v ktorom uchádzač uvedie kritériá na predmet zákazky podľa predlohy
uvedenej v prílohe návrhu zmluvy s názvom „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na
predmet zákazky/zmluvy“ a bude neoddeliteľnou prílohou zmluvy.
16.18.7
Návrh zmluvy, vrátane všetkých príloh podľa týchto súťažných podkladov
kompletne doplnený a podpísaný uchádzačom.
16.18.8
Vyhlásenie uchádzača, že bezvýhradne súhlasí a plne akceptuje ustanovenia
návrhu zmluvy vrátane všetkých príloh, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
16.18.9
Vyhlásenie uchádzača, že bezvýhradne súhlasí s podmienkami uvedenými vo
Výzve na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, s
podmienkami a požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a v ostatných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
16.18.10
Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a
údajov uvedených v ponuke.
16.18.11

Vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač obsahu súťažných podkladov rozumel.

16.18.12
V prípade skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v
danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky
verejným obstarávateľom budú ručiť spoločne a nerozdielne za ich spoločné záväzky, ale aj
za záväzky jej jednotlivých členov voči verejnému obstarávateľovi, ktoré vzniknú pri
realizácii predmetu zákazky a počas záručnej lehoty. Je potrebné v prípade osoby
oprávnenej konať v mene spoločnosti doložiť aj originál alebo úradne overenú kópiu
splnomocnenia s uvedeným rozsahom úkonov vydaného spoločnosťou osobe oprávňujúcej
na konanie v mene spoločnosti/uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov.
16.18.13
V prípade skupiny dodávateľov – plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými
konať v danej veci za každého člena skupiny.
16.18.14
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, či uchádzač je alebo nie je v predmetnom
verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
16.18.15
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že dôverné a osobné údaje v ním predloženej
ponuke sám náležite ošetril.
16.18.16
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že predkladá jednu ponuku na predmet
zákazky.
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16.18.17
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením v celom rozsahu
predloženej ponuky v procese verejného obstarávania v centrálnom registri dokumentov a
súhlas na spracovanie a zverejnenie v centrálnom registri zmlúv všetkých, resp. ošetrených
osobných údajov uvedených v zmluve.
16.18.18
Uchádzač môže všetky čestné vyhlásenia uviesť na jednom liste ponuky,
nevyžaduje sa každé vyhlásenie predkladať na samostatnom liste ponuky.
16.19

Za účelom preukázania platnosti dokumentov vyhotovených uchádzačom, ktoré tvoria
jeho ponuku, požaduje sa ich datovanie a podpísanie zodpovednou osobou/zástupcom
uchádzača, ktorá je oprávnená konať v mene uchádzača vo veci účasti v predmetnom
verejnom obstarávaní a súčasne povinnosť predloženia originálu/úradne overenej kópie
splnomocnenia, ktoré oprávňuje uvedenú osobu k takémuto úkonu, pokiaľ nie je štatutárnym
orgánom uchádzača.

16.20

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvy
musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo
zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu
splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.

16.21

Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, a ktoré požadoval verejný
obstarávateľ, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.

16.22

Minimálny rozsah, obsah ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov,
poradie, označenie, platnosť a úplnosť jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné.

16.23

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača predložená v procese
predmetného verejného obstarávania bola zviazaná vcelku bez možnosti jej rozpadu pri
manipulácii s ňou, aby bola zabezpečená jej celistvosť a nemožnosť narušenia postupnosti
pôvodného usporiadania dokladov v nej zviazaných a usporiadaných v uvedenom poradí.
Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje napríklad ponuka zošitá zošívačkou, resp. opatrená
takým uzáverom, ktorý znemožní jej nenásilné rozobratie (napr. aj obdobná pečať ako sa
používa na notárske listiny).

17

ZÁBEZPEKA

17.1

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 zákona
o verejnom obstarávaní o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky za účelom
zabezpečenia viazanosti ich ponuky.

18

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

18.1

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby nimi navrhovaná cena v ponuke a
tiež v zmluve bola vyjadrená v EUR.

18.2
19

Cena má byť spracovaná podľa časti II. kapitoly E. súťažných podkladov.
ÚHRADA ZA SÚŤAŽNÉ PODKLADY, NÁKLADY NA PONUKU

V zmysle § 114 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ poskytuje
prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii podľa § 43 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Súťažné
podklady uverejní v profile v deň nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vo
vestníku. Vo výzve na predkladanie ponúk uvedie internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty
podľa prvej vety prístupné.
19.2
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý o ne v určenej
lehote požiada, a to v elektronickej podobe odoslaním na emailovú adresu uvedenú záujemcom v
žiadosti o súťažné podklady. Verejný obstarávateľ však zároveň v prípade zaslania súťažných
19.1
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podkladov elektronicky požaduje zaslanie potvrdzujúceho emailu o obdŕžaní a bezproblémovom
otvorení súťažných podkladov od záujemcov. Pokiaľ bude mať záujemca k dispozícií súťažné
podklady len z profilu zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie, odporúčame takémuto
záujemcovi dať na vedomie verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné resp. kontaktné údaje a
dátum prevzatia súťažných podkladov z dôvodu evidencie záujemcov a prípadného rozposielania
doplňujúcich informácií, vysvetľovania a evidencie lehôt v prípade uplatnenia revíznych postupov.
Písomnú žiadosť o súťažné podklady doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi písomne v
listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo osobne, alebo faxom alebo
elektronicky.

19.3

V zmysle § 114 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ak prístup k súťažným
podkladom, ich časti alebo inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ nemôže
poskytnúť podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu uvedeného v § 20 ods. 7
tohto zákona, verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk, že príslušný
dokument poskytne inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej možno požiadať
o tento dokument.

19.4

Ak prístup k súťažným podkladom, ich časti alebo inej sprievodnej
verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom
dôvodu uvedeného v § 22 ods.4 tohto zákona, verejný obstarávateľ uvedie
predkladanie ponúk opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných informácií
ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.

19.5

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

dokumentácii
obstarávaní z
vo výzve na
a informáciu,

Časť IV.
Predkladanie ponúk

20
20.1

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Kontaktné miesto na predkladanie ponúk:
Pri poštovom a osobnom doručení na korešpondenčnú adresu:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 04253 Košice-mestská časť
Juh v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

20.2

Kontaktné osoby:
JUDr. Michaela Pitoňáková, t.č.: +421 55 6118333, e-mail: pitonakova@inmm.sk

20.3

Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená vo výzve
na predkladanie ponúk v bode IV.2.2).

21
21.1

SPÄŤVZATIE PONUKY
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.3.
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Časť V.
Otváranie ponúk

22

OTVÁRANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ bude otvárať ponuky na mieste a v čase uvedenom v
bode IV.2.7) Výzvy na predkladanie ponúk - v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí v
sídle verejného obstarávateľa, t.j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,
Rastislavova 43, 04253 Košice-mestská časť Juh.
22.2
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk sa budú otvárať
podľa § 52 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
22.3
Verejný obstarávateľ neumožňuje účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a ktorých ponuka nebola vylúčená nakoľko
sa uplatní elektronická aukcia.
22.4
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť jednotlivých
ponúk a označí obálky s ponukami uchádzačov poradovými číslami v tom poradí, v akom boli
predložené. Následne verejný obstarávateľ otvorí ponuky a vykoná všetky úkony, spočívajúce
vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti, vyhodnotení ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení
ponuky, alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
22.5
Verejný obstarávateľ neodosiela zápisnicu z otvárania ponúk a postupuje v súlade s
§ 114 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa uplatní elektronická aukcia t.j. pri
použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa
nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
22.1

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A SPÔSOB ICH
PREUKAZOVANIA
23.1
Verejný obstarávateľ v súlade s § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie doklady,
ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ môže určiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti doklady podľa
§ 33 až 36 zákona o verejnom obstarávaní.
23

23.1.1.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen
dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný
čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
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f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
23.1.1.1.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného
postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším
ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
23.1.1.2

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt
mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

23.1.1.3.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo
obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
23.1.1.4.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom
obstarávaní sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné
podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
23.1.1.5.
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak
zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
23.1.1.6.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže podľa § 152 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom
do zoznamu hospodárskych subjektov.
23.1.1.7
Verejný obstarávateľ uzná v súlade s § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
alebo záujemcom.
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23.1.1.8
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podľa § 152 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom
uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ
pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca
nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 uvedeného zákona alebo iný rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
23.1.1.9
Verejný obstarávateľ bez ohľadu na § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je
oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm.
b)a c) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie všetkých vyššie uvedených
podmienok účasti osobného postavenia.
Odôvodnenie:
Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 114 ods. 2 v spojení s §32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

Finančné a ekonomické postavenie

23.1.2

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie finančného a ekonomického
postavenia.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

23.1.3

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov preukázanie nižšie uvedenej podmienky
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, konkrétne:
•

podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru
alebo poskytnutých služieb za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v
danom období dodával pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných
odberateľov, v celkovej súhrnnej hodnote 30 000 EUR bez DPH. V prípade, že
uchádzač dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň
predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov
zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom
zozname tovarov.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so
zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako
je predmet tejto zákazky. Primárnym cieľom verejného obstarávateľa je vybrať
dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a
kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu
zákazky.
Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie
skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku s ohľadom na
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komplexnosť a rozsah aj pre iný subjekt, t. j. sleduje preverenie schopnosti uchádzača
realizovať predmet zákazky.
•

podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní
opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality:
Uchádzač predloží platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN
ISO 9001, minimálne na služby v rozsahu: predaj, inštalácia, servis zariadení IKT.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov,
resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia
kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami k objemu predmetu zákazky
vyhodnocuje, či uchádzač bude schopný dodávať tovar v rozsahu a kvalite požadovanej
verejným obstarávateľom. Splnením tejto podmienky účasti uchádzač preukáže, že
požiadavky na kvalitu tovarov patria medzi jeho hlavné priority.

23.1.3.1 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
23.1.3.2 Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedeného zákona, uchádzač
alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
23.1.3.3 Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
23.1.3.4 Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením,
montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác,
technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať
tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť
a spoľahlivosť.
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24

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Jednotný európsky dokument podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
(ďalej len „JED“) je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
24.2
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným
európskym dokumentom.
24.3
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje
informácie podľa § 39 ods. 2 uvedeného zákona a predchádzajúceho bodu súťažných podkladov
aj o tejto osobe.
24.4
Hospodársky subjekt v JEDe uvedie ďalšie relevantné informácie podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a
bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JEDe uvedie aj
informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu
elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto
databázy.
24.5
Hospodársky subjekt môže JED použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť
aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom JEDe sú naďalej aktuálne.
24.6
Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača
alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JEDom.
Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
24.7
Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa bodu 25.4 druhej vety, tieto
od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu
do elektronickej databázy.
24.8
Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má
k dispozícii z iného verejného obstarávania, a ktoré sú aktuálne a platné.
24.9 Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu sú k dispozícii zverejnené v profile
verejného obstarávateľa aj na internetovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Uchádzač vyplní JED podľa pokynov uvedených v zverejnenom manuáli.
a) časť I. – na základe verejným obstarávateľom vyplnenej časti I. uverejnenej v profile
verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk ,
b) časť II. – A, B a C a D,
c) časť III. – A, B, C a D,
d) časť IV. – A C,
e) časť VI.
24.10
Verejný obstarávateľ uverejní v profile vyplnenú Časť I. JEDu vo formáte PDF.
Údaje z uvedenej časti je každý uchádzač povinný preniesť/prepísať do všetkých JEDov
predkladaných v ponuke.
24.11
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač predloží
samostatný JED aj za túto osobu, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene tejto osoby vypĺňajú sa časti JEDu rovnaké ako uvedené v bode 25.11 tejto časti súťažných podkladov.
24.12 V prípade uchádzača, ktorým je skupina dodávateľov, uchádzač predloží samostatný JED
za každého člena skupiny, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene jednotlivých členov
skupiny (ak je oprávnených osôb viac, uvedené platí pre každú osobu).
24.1
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24.13

25

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov
uchádzača.
VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 114 ods. 9 tretia veta zákona o
verejnom obstarávaní, z tohto dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Postup vyhodnotenia ponúk je uvedený v bode 27
týchto súťažných podkladov.
25.2
Verejný obstarávateľ posudzuje v súlade s ustanovením § 114 ods. 9 zákona o
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných
podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.
25.3
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich
platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu,
uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a) 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako
podľa písmena a).
25.4
Verejný obstarávateľ podľa §40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní písomne
požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu
lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti.
25.5
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula
lehota platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť
inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné
záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie
zákazky,
i)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote,
j)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym
dokumentom v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá
spĺňa určené požiadavky,
l)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote
25.1
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podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu).
25.6
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 7 uvedeného zákona vylúči z verejného
obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré
vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa §
25 tohto zákona, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení
uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytne
záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo
predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
25.7
Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) tohto zákona alebo sa na neho vzťahuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 tohto zákona, je oprávnený
verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie
nápravy.
Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil
alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie,
dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú
určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom
alebo trestným činom.
25.8
Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený
verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40
ods. 8 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní a bodu 25.7 tejto časti súťažných
podkladov, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
25.9
Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy, podľa § 40 ods. 8
druhej vety tohto zákona a bodu 25.7 tejto časti súťažných podkladov, uvedené v
predchádzajúcom bode súťažných podkladov, predložené záujemcom alebo uchádzačom,
pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti.
Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje
verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného
obstarávania.
25.10
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný
obstarávateľ nesmie podľa § 40 ods. 11 uvedeného zákona vylúčiť z dôvodu, že na základe
zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
25.11
Po posúdení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu,
ktorá obsahuje najmä zoznam:
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so
zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na
dialóg s uvedením dôvodu.
25.12
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu,
že
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
25.13
Verejný obstarávateľ môže podľa § 40 ods. 14 uvedeného zákona zriadiť na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie
sa použije § 51 tohto zákona.
a)
b)
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26
26.1

POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SPÔSOB VYHODNOCOVANIA ICH
SPLNENIA
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nižšie uvedených
dokladov, ktoré uchádzač predkladá ako originálne vyhotovenie dokladu alebo kópia
originálneho vyhotovenia úradne overená notárom alebo matrikou, pokiaľ nie je v
jednotlivých požiadavkách určené inak (ak nie je presne uvedené) preukazujúcich splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, konkrétne:
26.1.1. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači spĺňali požiadavky na predmet
zákazky definované v kapitole B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov čo
uchádzač preukáže predložením ponuky vypracovanej v súlade s požiadavkami na predmet
zákazky verejného obstarávateľa.
26.1.2. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť doklad o zložení zábezpeky v
súlade s bodom 17 súťažných podkladov (ak sa zábezpeka požaduje).
26.1.3.
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť názov a typové označenie
uchádzačom ponúkaného predmetu zákazky s uvedením opisu vo forme predloženia
technických listov alebo technických parametrov v katalógových listoch alebo
ekvivalentných dokumentoch t.j. detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným
označením komponentov podľa výrobcu (part number, product code a pod...), a popis
funkcionality softvéru.
26.1.4. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke pripojiť priamy weblink na internetovú
stránku výrobcu s daným produktom pre možnú verifikáciu (kontrolu) popisu ponúkaného
produktu (riešenia) s požiadavkou verejného obstarávateľa.

26.2

26.3
26.4
26.5

26.6

27
27.1

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázať splnenie všetkých
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré spolu so spôsobom
preukázania sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov.
Ak uchádzač predkladá doklad vyhotovený v inom jazyku, musí predložiť aj jeho
preklad do slovenského jazyka, postačí neoverená kópia.
Vyhodnocovanie ponúk vrátane vyhodnocovania splnenia požiadaviek na predmet
zákazky je podľa ustanovenia §53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Splnenie každej požiadavky na predmet zákazky sa bude vyhodnocovať spôsobom
splnil/nesplní a v súlade s bodom 27.1 týchto súťažných podkladov, v prípade pochybnosti
verejný obstarávateľ overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
Podľa bodu 27.5 písm. b) týchto súťažných podkladov aj § 53 ods.5 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak nespĺňa požiadavky na
predmet zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch.
VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
neverejné.
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači.
Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky.
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27.2

27.3

27.4

27.5

Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o
predloženie dôkazov.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným
prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky
účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne
nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
Komisia v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 1 uvedeného zákona a bodu 27.1 kapitoly
A. súťažných podkladov zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa §53
ods. 1 uvedeného zákona a bodu 27.1 súťažných podkladov do
1. 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických
prostriedkov,
2. 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s
požiadavkou podľa §53 ods.1 uvedeného zákona a bodu 27.1 súťažných podkladov,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 5
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy
dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na
skutočnosti podľa §53 ods. 2 uvedeného zákona a bodu 27.2 súťažných podkladov,
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
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27.6

27.7

27.8

27.9

28

Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí
byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný
obstarávateľ vylúči ponuku.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom,
b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na
bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť
dodávok určenými verejným obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a
bezpečnosti,
c) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení
použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a
podporujú hospodársku súťaž.
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Zápisnica podľa § 53 ods. 9 tohto zákona obsahuje najmä
a) zoznam členov komisie,
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných
uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky,
ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok
účasti,
f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal
zápisnicu s výhradou.
ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom elektronickom
systéme.
28.2
Elektronická aukcia podľa § 54 ods. 1 uvedeného zákona je opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 tohto zákona na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých
prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
28.3
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
28.1

28.4

Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania
ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

28.5

Pred začatím e-aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.

28.6

Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých
uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v
elektronickej aukcii.
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Elektronická aukcia nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania
výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po
sebe nasledujúcich etapách.
28.8
Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie
zúčastnil len jeden uchádzač.
28.7

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom systému EVO. V rámci danej
zákazky bude použitá elektronická aukcia na najnižšiu cenu t.j. kritériom na vyhodnotenie
ponúk je najnižšia cena - „celková cena za predmet zákazky s DPH“, východiskom
elektronickej aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Východiskom e-aukcie sú vstupné
hodnoty po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Účasť v elektronickej aukcii zo strany
uchádzačov je dobrovoľná.
28.10
Aukčná sieň je prostredie systému EVO, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny
a/alebo nové hodnoty určitých prvkov ponúk (t.j. nové ponuky). Aukčná sieň je definovaná
URL adresou, ktorá bude uverejnená pre uchádzačov v pozvánke na účasť v e-aukcii alebo vo
výzve na účasť v e- aukcii. Každá e-aukcia má v systéme EVO svoju vlastnú aukčnú sieň.
28.11
Otvorenie e-aukcie (prípravné kolo) je úkon, keď konzultant prostredníctvom systému
EVO rozpošle jednotlivým uchádzačom pozvánky na účasť v e-aukcii a zároveň uzamkne
nastavenia e-aukcie. Po otvorení e-aukcie sa uchádzači môžu prihlásiť svojím prihlasovacím
menom a heslom do aukčnej siene, no až do momentu otvorenia aukčnej siene nemôžu
predkladať nové ponuky.
28.12
Otvorenie aukčnej siene nastáva momentom začatia samotnej e-aukcie, t. j. uplynutím
dátumu a času začatia e-aukcie. Po otvorení aukčnej siene môžu uchádzači predkladať nové
ceny a/alebo hodnoty prvkov ponúk (t. j. nové ponuky) v rámci a-aukcie. Po ukončení e-aukcie
sa aukčná sieň opäť uzamkne.
28.13
Uchádzač v e-aukcii vidí počas e-aukcie v každom okamihu hodnoty najlepšej ponuky
a uchádzač vidí priebežne počas trvania elektronickej aukcie svoje postavenie, jeho relatívne
umiestnenie sa prepočíta okamžite po predložení novej ceny alebo nových hodnôt
ktorýmkoľvek uchádzačom v elektronickej aukcii (otvorená aukcia).
28.14
Vstupné hodnoty sa používajú najmä pri aukcii na najnižšiu cenu a predstavujú
hodnoty položiek ceny, ktoré verejný obstarávateľ zadá v aukcii pre každého uchádzača po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Vstupné hodnoty sú záväzné.
28.15
Ak sa uchádzač nezúčastní e-aukcie, tieto vstupné hodnoty budú predmetom
vyhodnotenia výsledku e-aukcie.
28.16
V rámci úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie
ponúk verejný obstarávateľ určí priebežné poradie uchádzačov na základe bodov pridelených za
kritérium na hodnotenie ponúk v zmysle kapitoly E súťažných podkladov, počnúc najväčším
celkovým počtom bodov a postupným znižovaním získaných celkových počtov bodov.
28.17
Po určení poradia na základe predložených ponúk vyhlasovateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, a ktorých ponuky spĺňajú
určené požiadavky na účasť v elektronickej aukcii v danej časti, na predloženie nových cien v
elektronickej aukcii.
28.9

28.18
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „výzva“) vyhlasovateľ uvedie
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v
ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť
správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná emailom
najneskôr dva pracovné dni pred konaním aukčného kola.
28.19
Výzva obsahuje linku na web stránku príslušnej e-aukcie, termín začatia
elektronickej aukcie, inštrukcie pre prihlásenie sa do systému EVO, spôsob skončenia
elektronickej aukcie, výsledok celkového počiatočného vyhodnotenia relevantnej ponuky, údaje
týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá predlžovania
aukčného kola, vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia ponúk na základe
predložených nových cien (v prípade aukcie na najnižšiu cenu je v časti Vzorec na určenie
pozície uchádzačov uvedený text „Najnižšia je najlepšia“),a pod.
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28.20
V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie
a popisom aukčného prostredia.
28.21
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii v danej časti, bude v
prípravnom kole a v čase uvedenom vo výzve sprístupnená Aukčná sieň. Keď sa uchádzač po
otvorení aukcie prihlási do aukčnej siene, systém EVO mu sprístupní aukčný priestor, kde si
môže skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do Aukčnej siene boli zadané v
súlade s pôvodnými, predloženými ponukami ako aj výsledok celkového vyhodnotenia
príslušnej ponuky. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného
kola ju nemôže meniť.
28.22
Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve.
28.23
Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane
znižovať svoj návrh na plnenie kritérií t.j. predkladať nové návrhy cien v aukcii. Uchádzač
zadáva v rámci aukcie len novú celkovú cenu za zákazku. Po zadaní nových hodnôt systém
EVO vyráta pozíciu uchádzača platnú v každom okamihu. Umiestnenie a relatívna pozícia
uchádzača je uvedená v ľavom spodnom rohu časti Detaily ponuky. Systém EVO aktualizuje
umiestnenie uchádzača po predložení a potvrdení akéhokoľvek nového návrhu ceny
ktorýmkoľvek uchádzačom v aukcii spĺňajúceho požiadavku minimálneho rozdielu.
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača t. j. minimálny rozdiel predstavuje minimálny
akceptovateľný rozdiel medzi aktuálnym návrhom a novým návrhom uchádzača, ktorý je
verejným obstarávateľom stanovený na 1000,00 EUR.
28.24
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude
upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 % (odchýlka varovania). Upozornenie pri
maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača. Táto kontrola
slúži na zabránenie omylov a preklepov zo strany uchádzačov pri predkladaní nových cien. Ak
uchádzač potvrdí zámer predložiť takto upravenú novú cenu, systém EVO túto cenu
zaregistruje.
Upozornenie: Systém EVO zobrazuje a vnútorne pracuje s jednotkovými a celkovými
cenami na 4 desatinné miesta. Uchádzačom predkladané ceny sú zaokrúhlené na 4
desatinné miesta. Zaokrúhľovanie je vykonávané matematicky. V systéme sa desatinné
miesto zadáva čiarkou! (nie bodkou).
28.25
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. uchádzačom ponúknutá nová cena
musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača.
28.26
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového
limitu 30 min. Aukcia bude ukončená, ak nedostane vyhlasovateľ v lehote 30 min. žiadne nové
ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených
v predchádzajúcich odsekoch. Koniec elektronickej aukcie sa môže predĺžiť v prípade
predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných 2 minútach
trvania elektronickej aukcie vždy o ďalších 2 minút (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k
času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný.
28.27
Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk na
základe automatizovaného vyhodnotenia.
28.28
Po skončení e-aukcie systém EVO identifikuje úspešného uchádzača. Verejný
obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami úvodného úplného vyhodnotenia ponúk a
v súlade s výsledkami e-aukcie.
28.29
O konci e-aukcie informuje systém EVO e-mailom, obsahujúcim aj linku na e-aukciu
pre zobrazenie výsledkov. Po skončení e-aukcie nie je uchádzačom umožnené predkladať nové
návrhy ponúk.
28.30
Verejný obstarávateľ môže po odoslaní pozvánok e-aukciu zrušiť. V takom prípade je
systémom EVO všetkým uchádzačom zaradeným do e-aukcie zaslaná správa o zrušení eaukcie.
28.31
Uchádzači sú povinní priebežne sa oboznamovať s obsahom, notifikáciou e-mailov,
ktoré im systém EVO automaticky vygeneruje na ich e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii
do systému EVO.
28.32
Všeobecné informácie o použití elektronickej aukcie sú uvedené v príručke
používateľa
systému
EVO
–
záujemca/
uchádzač,
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https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/portal-systemu-evo-/prirucky-a-odporucania-presystem-evo-3e8.html .
28.33
Za technickú chybu systému EVO sa nebude považovať „zlyhanie“ počítača
uchádzača. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie v prípade
nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa. V prípade nemožnosti
konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete Internet, alebo inej
nepredpokladanej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne
plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel
najneskôr do 72 hodín po pôvodne určenom termíne vykonania elektronickej aukcie vykonávať
novú e- aukciu za nezmenených podmienok. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude
okamžite administrátor všetkých uchádzačov informovať e-mailom.
28.34
Systém EVO umožňuje uchádzačom v e-aukcii predložiť novú cenu/ ceny totožné s
cenou/cenami iného uchádzača. Môže sa stať, že po skončení e-aukcie budú mať viacerí
uchádzači výsledné hodnoty/ponuky s rovnakou hodnotou. Systém EVO vyhodnotí ako
úspešného uchádzača, ktorý ako prvý predložil najnižšiu cenu/ceny s rovnakou hodnotou ako
iný uchádzač.
28.35
Ak úspešný uchádzač na základe výsledkov e-aukcie odstúpi od svojej ponuky, resp.
ponuka úspešného uchádzača bude obsahovať neobvykle nízku ponuku a verejný obstarávateľ
vylúči úspešného uchádzača, verejný obstarávateľ určí ako úspešného uchádzača ďalšieho
uchádzača v poradí, zostavenom ako výsledok e-aukcie.
28.36
Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
systému EVO využíva na komunikáciu s používateľmi počítačovú sieť internet a jej
technologické prostriedky. To znamená, že pracovná stanica účastníka elektronickej aukcie
musí byť pripojená na Internet.
Potrebné technické vybavenie:
• Počítač s operačným systémom Microsoft Windows alebo Apple OS X,
• Pripojenie na Internet,
• Internetový prehliadač - odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov, a v
internetovom prehliadači nastavený jazyk Slovenčina (odporúčanie z dôvodu, že pri
slovenskom jazyku je oddeľovačom desatinných miest desatinná čiarka, v iných
jazykoch to môže byť desatinná bodka).
Pre bezproblémový priebeh Vašej účasti v e-aukcii je potrebné použiť niektorý
z nasledujúcich podporovaných webových prehliadačov:
• Microsoft Internet Explorer v6.0 alebo vyšší (bez zapnutého módu kompatibility),
• Mozilla Firefox 2.0 alebo vyšší,
• Google Chrome v10.0 alebo vyšší,
• Safari v5.0 alebo vyšší,
• Opera 11.0 alebo vyšší
28.37
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie o prihlásení sa, o priebehu
aukcie, prípadne ďalšie dodatočné informácie budú uvedené vo výzve resp. v jej prílohách.
28.38
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať
pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s
mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické
prostriedky.
Časť VI
Uzavretie zmluvy
29
29.1

UZAVRETIE ZMLUVY AKO VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva podľa Obchodného zákonníka v súlade s
§56 zákona o verejnom obstarávaní podľa vzoru návrhu zmluvy uvedeného v prílohe súťažných
podkladov.
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Uzavretá zmluva nesmie byť podľa § 56 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v
rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi.
29.3
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní).
29.4
V zmysle § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ môže
odstúpiť od zmluvy, uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, zapísaný v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného
sektora.
29.5
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak
žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 uvedeného zákona alebo
ak neboli doručené námietky podľa §170 citovaného zákona; to neplatí, ak ide o priame
rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy
na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom.
29.6
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na
vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona, ak neboli doručené
námietky podľa § 170 ods. 4 tohto zákona.
29.7
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o
zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak
neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 uvedeného zákona.
29.8
Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky
podľa §170 ods. 4 uvedeného zákona, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o
nápravu podľa §165 ods. 3 tohto zákona.
29.9
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5 uvedeného zákona, ak boli
doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
verejnému obstarávateľovi,
b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 tohto zákona,
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
29.10
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa §56 ods. 2 až 7 tohto zákona, ak boli na jej uzavretie
písomne vyzvaní.
29.11
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené
povinnosti podľa § 56 ods. 8 uvedeného zákona, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
29.12
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť
zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne
vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa
umiestnili ako tretí v poradí.
29.2
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29.13

Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla
byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.

Zmluva bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk, ktorá končí dňom uvedeným v bode
11.3 týchto súťažných podkladov. Do tejto lehoty sú uchádzači svojou ponukou viazaní.
29.15
Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby
úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
29.16
Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 uvedeného zákona určil:
a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a
údaje podľa § 41 ods.3 tohto zákona o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
29.14

Vyššie uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani
zodpovednosť koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy.
29.18 Verejný obstarávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora.
29.19 V zmysle § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak pôjde o zmenu zmluvy podľa § 18
odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, povinnosť zápisu
do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj
pôvodný dodávateľ.
29.17

Časť VII
Doplňujúce informácie
30
31.1

Doplňujúce informácie
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny ako verejný obstarávateľ vzhľadom na
zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu
takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, zrealizoval v období od 19.02.2018 do 23.02.2018 prípravné trhové konzultácie s
verejnému obstarávateľovi známym potenciálnym dodávateľom, ktorý dodáva na území SR
požadovaný predmet zákazky a zároveň bola uverejnená informácia o konaní prípravných
trhových konzultácií na webovom sídle verejného obstarávateľa: http://www.inmm.sk/onas/profil-verejneho-obstaravania/, pričom bolo umožnené, aby sa týchto konzultácií mohli
zúčastniť aj iní potenciálni dodávatelia v prípade ich záujmu. Cieľom uskutočnených
trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie bližšej technickej špecifikácie predmetu zákazky,
poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu
zákazky.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola B. Podrobný opis predmetu zákazky
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Časť I.
Všeobecný opis predmetu zákazky
1.1 Predmetom zákazky je nákup a dodávka nižšie uvedeného predmetu zmluvy:

„Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT
40“.
Časť II.
Podrobný opis predmetu zákazky
2.1 Opis predmetu zákazky:

Funkčná špecifikácia :
•
•
•
•
•

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40
vrátane prechodu na topológiu klient-server,
Migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných staníc do
topológie klient-server,
Optimalizácia a nastavenie systémových parametrov,
Integrácia servera do existujúcej systémovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia plnej
kompatibility a pripojenia s existujúcim prístrojom PET/CT Biograph mCT 40,
Zaškolenie kľúčových užívateľov.
2.2 Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Ekvivalentnosť: V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente
poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d)
zákona o verejnom obstarávaní alebo konkrétny výrobca, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ má na
mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok, službu, a umožňuje v každom jednom prípade
dodanie ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ekvivalentný
výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť požadovanú kompatibilitu v zmysle
zachovania komplexnosti dodávky požadovaných tovarov so zabezpečením čo najlepšej
kvality. V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že sa v opise
predmetu zákazky, alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom
uvádza konkrétna značka, verejný obstarávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na
udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo
záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je
technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce
alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky,
ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje. V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len
zvýrazní položky, v ktorých takejto zmene došlo a na osobitnom liste predloží konkrétnu
zmenu.
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Technické vlastnosti
Položka

Spĺňa
Jednotka Počet (áno/nie)

Ponúkaná
hodnota/
názov

Pre riešenie sa požaduje, aby boli splnené minimálne nasledovné
požiadavky:
Serverové riešenie s topológiou klient-server
s úložnou kapacitou pre štúdie minimálne 5 TB, plne
ks
1
kompatibilné s existujúcim prístrojom PET/CT
Biograph mCT 40
Hardvérové vybavenie (server – rack prevedenie) s
požadovaným výkonom diagnostického spracovania
až do 46000 konkurentných (súčasných) rezov s
minimálnymi technickými parametrami :
- Typ servera: Rack prevedenie s redundantným
ventilátorom a redundantným zdrojom napätia
Operačný systém: OS serverovského typu
kompatibilný s aplikáciami komunikujúcimi
s prístrojom PET/CT Biograph mCT40
a klientskými stanicami
Procesor: min. 2 CPU zabezpečujúce
výkonnosť diagnostického spracovania až do
46000 konkurentných (súčasných) rezov
ks
1
Systémový disk: RAID Level 5
DB Data Disk: RAID Level 5
Data Disk: RAID Level 5
1x Hot Spare RAID 5
Celkové diskové úložisko : cca 5,5 TB
CD zariadenie : CD/ DVD-RW
Grafická karta : pre pripojenie monitora pre
administrátora
RAM: min. 8 GB
- Úložná disková kapacita min. 5TB
- Monitor pre administrátora
- Myš, klávesnica
- Servisná záruka (CarePack) min. 5 rokov
Migrácia softvérových diagnostických licencií z
existujúcich dvoch pracovných staníc do licencií
topológie klient-server :
- 2 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MM CrossTimepoint Evaluation
- automatický výpočet zmeny v meraniach
nálezov medzi časovými bodmi vrátane
rýchlosti rastu nádoru a nádorového
zaťaženia.
set
1
- trending VRT – farebne kódovaná
vizualizácia veľkostných zmien RECIST
(od začiatku po prítomnosť), ktorá je
dostupná hneď
- 2 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MI
Segmentation
- simultánna segmentácia a kvantifikácia
PET a CT lézií
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automatizované algoritmy poskytujúce
objem, RECIST, SUVpeak, SUVmax a
iné metrické údaje
- Kompletná
implementácia
štandardizovaných kritérií odpovede
PERCIST pre PET
- Detekcia nahromadenej krvi v zostupnej
aorte a pečene pre automatické
umiestnenie
referenčných
oblastí
PERCIST
- Zahrnutie metriky PERCIST na grafoch
znázorňujúcich trendy
- TLG
(celková
glykolýza
lézií)
umožňujúca v rámci zvolenej oblasti
záujmu (ROI) pridať celkovú nádorovú
záťaž lézií
- EQ.PET automatický výpočet zmien v
meraniach nálezov z hľadiska rýchlosti
rastu nádoru a nádorovej záťaže v rámci
časových bodov a skenerov
1 ks licencia s funkcionalitou Syngo.PET Neuro
DB Comparison
- Automatická registrácia a fúzia PET
vyšetrení s CT a MR
- Neurologická
diagnostika
vrátane
normalovej databázy pre diagnostiku a
hodnotenie
epilepsie,
diagnostiku
demencie,
mozgovej
mŕtvice
a mozgových nádorov
- Vizualizácia štatistických máp v 3D
zobrazení
- Kvantifikačné nástroje – voxel-voxel
analýza, 3D ROI, SSP, pokročilé nástroje
na
vyhodnocovanie,
zobrazenie
štatistickej mapy
- Automatická priestorová normalizácia a
umiestnenie 3D ROI
- Kvantifikácia
neurologického
metabolizmu glukózy na základe
voxelov a 3D oblasti záujmu (PET:
FDG)
- Databáza
florbetapiru
umožňujúca
charakterizáciu príjmu beta-amyloidu v
porovnaní s normálnou populáciou.
- Pri použití spolu s funkciou DB
Creation, môžu sa načítať a analyzovať
akékoľvek PET údaje bez obmedzenia z
hľadiska rádiofarmaceutickej látky
4 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MM
Therapy Interface
- Publikovanie
obrysov
hrubého
nádorového objemu (Gross Tumor
Volumes, GTV) ako sady DICOM RT
Structure Sets na použitie pri plánovaní
rádioterapie
-

-

-
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Konvertovanie diagnostických oblastí
záujmu (napr. PET izo obrysy a PET a
CT segmentácie) na hrubé nádorové
objemy (GTV)
- Vizualizácia GTV obrysov počas
plánovania CT a iných relevantných
objemov prostredníctvom fúzovaných
segmentov
- Upravovanie GTV bez použitia rúk
pomocou nástroja „nudge“
Rozšírenie o licenciu s funkcionalitou Syngo.MM
Cross-Timepoint Evaluation
Rozšírenie o licenciu s funkcionalitou Syngo.MI
Segmentation
Serverová licencia zabezpečujúca prístup k plnej
funkcionalite systému :
- Procesné spracovanie formou pre-procesing
(musí umožňovať preddefinovať pracovné
workflow pre rôzne procesné postupy, ktoré sa
automatizovane vykonávajú po príchode údajov
do diagnostického systému ešte predtým, než
užívateľ aktivuje požadovanú funkcionalitu )
- Možnosť rýchleho prehliadania 2D a 3D
obrazových dát a základne funkcie manipulácie
obrazov
v rámci
počítačovej
siete
zdravotníckeho zariadenia
- Prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0. Musí
obsahovať protokoly:
- DICOM Send/Receive
- DICOM Query/Retreive z uzlov DICOM
- DICOM Archiving
- DICOM Print
- DICOM Modality Worklist
Export snímok a vytváranie médií s údajmi
pacienta
Klientska (užívateľská) licencia pre diagnostickú
funkcionalitu poskytujúca :
- Rolovanie snímkami (napr. režim filmu, rýchle
rolovanie myšou, synchronizované rolovanie)
- Zrkadlenie, otáčanie, obrátenie, rozdelenie na
okná
(windowing),
oddialenie/priblíženie,
vkladanie poznámok, meranie vzdialenosti a
uhlov, nástroj pixel lens (zobrazenie hodnôt
pixelov a súradnice ukazovateľa myši),
hodnotenie oblastí záujmu (ROI)/objemov
záujmu (VOI)
- Synchronizácia
sérií
pre
odďaľovanie/približovanie, rozdeľovanie na
okná (windowing), vyhľadávacie tabuľky (LUT),
rolovanie
- Viaceré rozloženia (layout) pre 2D, 3D, 4D
diagnostiku
- Kompletný softvér na 3D vrátane možnosti
spracovania CT dát – MPR, MIP a VRT
- Možnosť prepínania medzi MPR, MIP a VRT
-

ks

2

ks

2

ks

1

ks

10
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-

-

-

módom zobrazenia
VRT (technika objemového vykresľovania),
MIP thin/thick (projekcia maximálnej intenzity
pri tenkých/hrubých rezoch), MPR thin/thick
(multiplanárna
rekonštrukcia
pri
tenkých/hrubých rezoch), interaktívna zmena
hrúbky rezu
VRT Punch, VRT Gallery
Rovina orezania (clip plane) a rámček (clip box)
Odstránenie kostí pre rýchlu segmentáciu a
odstránenie kostných štruktúr,
Fúzia a registrácia
Paralelné, zakrivené a radiálne rozsahy
2D a 3D referenčné línie, 3D referenčný bod
Rast a kvantifikácia oblasti pre interaktívnu
segmentáciu anatomických štruktúr
Automatické označovanie chrbtice
Automatické označovanie rebier pri CT
snímkoch hrudníka
Automatická registrácia anatomického pozadia
(landmark) pre presné anatomické zarovnanie
viacerých prípadov v čase
Meranie kritérií RECIST/WHO, základné
vyhodnocovanie PET, fúzia snímok, registrácia,
porovnanie v čase (dva časové body),
trojrozmerné prehľadové zobrazenie, lokálna
registrácia, export CSV

Klientska (užívateľská) licencia pre diagnostickú
funkcionalitu poskytujúca :
- Prehliadanie a fúzia obrazov z hybridného
PET/CT
vrátane
možnosti
automatickej
registrácie a fúzie z externých zobrazovacích
modalít CT/MR/SPECT
-

Automatická fúzia obrazov vrátane možnosti
fúzie z externých zobrazovacích modalít
a vytvorenia fúzovaných obrazov typu ALPHA
blending

-

Analýza oblasti záujmu ROI a objemu záujmu
VOI (isocontour, region-growing, CT based..),
ich zobrazenie vrátane výpočtu hodnoty SUV
(mean, max)

-

Možnosť zvoliť ROI kruhového, štvorcového
a nepravidelného tvaru

-

Technika priameho modelovania VRT pre
prehliadanie 3D

-

Generovanie a zobrazovanie PET celého tela
a statických MIP

ks

4

35

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice
-

Onkologický softvér pre detekciu lézií, staging,
treatment follow-up, vizualizáciu a volumetrickú
analýzu

-

Softvér na porovnávanie 4 štúdií pacienta
získaných v rôznom čase (pre- a po- terapii),
automatická registrácia a zobrazenie PET/CT
obrazov získaných v rozdielnom čase, vrátane
kvantifikácie

-

Softvér pre pokročilé onkologické hodnotenie,
automatická detekcia lézií, volumetria, RECIST
analýza, PERCIST analýza, MTV, TLG

-

PET segmentácia

-

Práca s obrazovou maskou v 3D objemu záujmu

-

Možnosť stanovenia diagnostických oblastí
zaujmu (izokontúra PET, automatické PET a CT
segmentácie) do kontúr GTV a export vo
formáte DICOM RT za účelom plánovania
terapie

Vizualizácia GTV obrysov počas plánovania CT
a iných relevantných objemov prostredníctvom
fúzovaných segmentov
PC klient:
- procesor – min. 4 fyzické jadrá, min. frekvencia
taktovania 2.8GHz, min. priemerný benchmark
podľa CPUBENCHMARK.NET 5500, model
vyrobený min. od 4.kv. r. 2016
- RAM – DDR4, min. 8GB, záruka min. 3 roky
- základná doska – kompatibilná s procesorom,
min. 1x PCIe x16 3.0, min. 4 porty USB 3.0, 4
RAM sloty, min. 2x SATA III, obdobie vydania
dosky od 2015, sieťová karta min. 1Gb/s
- pevný disk – SSD, min. 240GB, rozhranie
SATA III, záruka min. 3 roky
- MidiTower so zdrojom s výkonom min. 450W
- grafická karta – min. 2GB, min. 128 bit, zbernica
PCIe 16x, min. 2x DVI výstup
- operačný systém – v slovenčine, 64-bitový,
kompatibilný so softvérom dodávaným v rámci
zákazky, umožňujúci pripojenie vzdialenej
plochy, OS vydaný min. od r. 2015
Integrácia riešenia do existujúcej systémovej
infraštruktúry
vrátane
zabezpečenia
plnej
kompatibility s existujúcim prístrojom PET/CT
Biograph mCT 40
Migrácia štúdií z existujúcich dvoch staníc do nového
riešenia
Zaškolenie kľúčových užívateľov v rozsahu max. 16
hodín
-

set

3

ks

1

ks

1

ks

1
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Servisná podpora v rámci záruky s nasledovnými
parametrami :
- Požaduje sa existencia servisného zastúpenia na
Slovensku
- Nahlasovanie servisných udalostí v režime 24x7
- Nahlasovanie
požiadaviek,
resp.
porúch
(servisných
zásahov)
telefonicky
alebo
elektronickým spôsobom
- Vzdialený monitoring v režime 24x7
- Reakčná doba počas pracovných dní v režime
5x9 – 2 hodiny od času nahlásenia udalosti
- Začiatok riešenia udalosti (nástup na riešenie)
počas pracovných dní :
ks
1
- do 2 hodín vzdialene
- NBD – On Site (pokiaľ nie je možné
riešiť udalosť vzdialene)
- Záručná servisná podpora musí obsahovať aj :
- pripravenosť na zásahy
- dodávku a inštaláciu bezpečnostných
patchov
- prevádzanie priebežných softvérových
aktualizácii
- kontinuálny prechod na existujúcu vyššiu
verziu produktu, tzv. priebežný Upgrade
- odbornú OnLine podporu
- vyhradenú expertnú technickú podporu
lokalizovanú v slovenčine
• detailná technická konfigurácia: doplní uchádzač
• weblink pre verifikáciu technických špecifikácií ponúkaného produktu: doplní uchádzač,
prípadne data-sheet výrobku
Osobitné požiadavky :
•
•
•
•

Dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia
Záručná servisná podpora (doba): do 31.12. 2021
Termín dodania: do 90 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
Platobné podmienky: Fakturácia na základe obidvoma stranami
odovzdávacieho protokolu so splatnosťou 30 dní od dátumu vystavenia faktúr

podpísaného
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola C. Podmienky účasti uchádzačov a spôsob ich
vyhodnotenia
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Časť I.
Podmienky účasti uchádzačov
1.1 Podmienky účasti podľa § 114 ods. 2 v spojení s § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1. osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.2. finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.3. technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.1.4. existujúca dôveryhodná informácia o dôvodnom podozrení, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
ktoré spolu so spôsobom ich preukázania sú podrobne uvedené v bodoch 23. až 25. kapitoly
A. súťažných podkladov.
Časť II.
Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných
dokladov podľa časti I. kapitoly C. súťažných podkladov.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa bude vyhodnocovať spôsobom:
S – podmienka účasti splnená,
N – podmienka účasti nesplnená,
JED – podmienka účasti splnená predložením jednotného európskeho dokumentu.
Ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N – podmienka účasti nesplnená,
považuje sa, že tento uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z
procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak bude uchádzač hodnotený spôsobom JED – podmienka účasti splnená predložením
jednotného európskeho dokumentu, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho
priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu podľa § 39 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní tohto uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady
verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 druhej vety zákona o
verejnom obstarávaní, tieto od uchádzača nevyžaduje a požadované informácie získa na
základe prístupu do elektronickej databázy.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k
dispozícii z iného verejného obstarávania, a ktoré sú aktuálne a platné.
Verejný obstarávateľ použije postup v súlade s § 114 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. v procese verejného obstarávania vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa §40 tohto zákona vykoná až po vyhodnotení ponúk podľa §53 citovaného zákona.
Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do procesu vyhodnotenia splnenia podmienok
účasti je v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní umiestnenie sa na prvých troch
pozíciách po vyhodnotení ponúk.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola D. Požiadavky na predmet zákazky, zábezpeka a spôsob
ich vyhodnotenia
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Časť I.
Požiadavky na predmet zákazky
1.1 Požiadavky na predmet zákazky, ak ich verejný obstarávateľ požaduje sú uvedené v bode
26 kapitoly A. súťažných podkladov.

Časť II.
Spôsob vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky
2.1

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní, vykoná kontrolu preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky (ak ich
verejný obstarávateľ požadoval, sú uvedené v bode 26 kapitoly A. súťažných podkladov a
spôsob vyhodnocovania v bode 27 kapitoly A. súťažných podkladov).

2.2

Ponuky budú vyhodnocované na základe splnenia požiadaviek na predmet zákazky v
súlade s ustanovením § 53 ods. 1 druhej, štvrtej, piatej, šiestej vety uvedeného zákona nižšie
uvedeným spôsobom:
Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční spôsobom:
S - splnené,
N - nesplnené,
PVD - potreba vysvetlenia dokladov.

2.3

Uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N - nesplnené, bude podľa § 53 ods. 5 písm.
b) zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania vylúčený.

2.4

Uchádzač hodnotený Spôsobom PVD - potreba vysvetlenia dokladov, bude podľa §53
ods.1 štvrtej vety tohto zákona požiadaný o vysvetlenie konkrétnej nejasnosti. Ak komisia
identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
V prípade pochybnosti verejný obstarávateľ overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači.

Po predložení akceptovateľného vysvetlenia bude jeho ponuka v procese verejného
obstarávania ďalej vyhodnocovaná.
2.6
Po nepredložení, po predložení nedostatočného vysvetlenia, po poskytnutí
nepravdivých, skreslených informácií s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, po
pokuse uchádzača o neoprávnene ovplyvnenie postupu verejného obstarávania, bude ponuka
uchádzača vylúčená v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c) d), g) alebo h) uvedeného
zákona.
2.7
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať spôsob zloženia zábezpeky (ak sa vyžaduje)
len u tých ponúk, ktoré neboli vylúčené z vyššie uvedených dôvodov.
2.5

Časť III.
Zábezpeka
3.1

Požiadavka zloženia zábezpeky za účelom zabezpečenia viazanosti ponuky uchádzačov (ak
bola verejným obstarávateľom požadovaná), jej výška, podmienky zloženia a uvoľnenia sú
uvedené v bode 17. Kapitoly A. súťažných podkladov.
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Časť IV.
Spôsob vyhodnotenia splnenia zloženia zábezpeky
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní, vykoná kontrolu preukázania splnenia preukázania zloženia zábezpeky (ak ju
verejný obstarávateľ požadoval).
Ponuky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované v súlade s
ustanovením § 53 ods. 1 tretej až poslednej vety uvedeného zákona nižšie uvedeným
spôsobom: vyhodnocovanie zloženia zábezpeky požadovaným spôsobom v stanovenej lehote
(uplatní sa len v prípade ponúk uchádzačov, ktorí splnili všetky požiadavky na predmet
zákazky).
Vyhodnocovanie splnenia zloženia zábezpeky sa uskutoční spôsobom:
S - splnené,
N - nesplnené,
PVD - potreba vysvetlenia dokladov.
Uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N - nesplnené, bude podľa § 53 od5.5 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Uchádzač hodnotený spôsobom PVD - potreba vysvetlenia dokladov, bude podľa § 53
ods. 1 štvrtej vety uvedeného zákona požiadaný o vysvetlenie konkrétnej nejasnosti. Ak
komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Po predložení akceptovateľného vysvetlenia bude jeho ponuka v procese verejného
obstarávania ďalej vyhodnocovaná.
Po nepredložení, resp. po predložení nedostatočného vysvetlenia, po poskytnutí
nepravdivých, skreslených informácií s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, po
pokuse uchádzača o neoprávnene ovplyvnenie postupu verejného obstarávania, bude ponuka
uchádzača vylúčená v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c), (1), g) alebo h) uvedeného
zákona.
Verejný obstarávateľ bude podľa určených kritérií vyhodnocovať len tie ponuky, ktoré
neboli vylúčené z vyššie uvedených dôvodov vyhodnotenia spôsobu zloženia zábezpeky.

42

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
vyhodnotenia ponúk na základe kritérií
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Časť I.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, váha kritériá
1.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena
určená ako najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH.

1.2

Relatívna váha uvedeného kritériá:
maximálne 100
Časť II.
Spôsob stanovenia kritéria najnižšia cena
Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky ako aj za celý predmet zákazky bude
spracovaná v súlade s ustanovením zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/ l 996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon.
Celková cena bude spracovaná uchádzačom v celom rozsahu predmetu zákazky, musí
zahŕňať všetky vedľajšie náklady spojené splnením predmetu zmluvy vrátane napr. dopravy,
dodaním písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy (dodací, sprievodný list).
Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom alebo jazyku českom.
Podkladom pre spracovanie ceny predmetu zákazky je podrobný opis predmetu zákazky
uvedený v kapitole B. súťažných podkladov.
Navrhnuté ceny za predmet zákazky sa predkladajú v EUR.
Celková cena predmetu zákazky sa bude uvádzať nasledovným spôsobom:
Jednotková cena bez DPH
€,
Výška DPH (
%)
€
Jednotková cena vrátane DPH ............................. €, ktorá sa bude vyhodnocovať.

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.....

•

Celková cena predmetu zákazky sa člení nasledovne:
Cena hardvérového vybavenia servera bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena hardvérového vybavenia servera s DPH:..........................€
(Slovom ..........................................................................................................................
eur)

•

Cena migrácie softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných
staníc do licencií topológie klient - server bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena migrácie softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch
pracovných staníc do licencií topológie klient - server s DPH:...................................€
(Slovom ..........................................................................................................................
eur)

•

Cena licencie s funkcionalitou Syngo.MM Cross – Timepoint Evalution v počte 2 ks bez
DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena licencie s funkcionalitou Syngo.MM Cross – Timepoint Evalution
v počte 2 ks s DPH:..........................€
(Slovom..........................................................................................................................eur)
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•

Cena licencie s funkcionalitou Syngo.MI Segmentation v počte 2 ks bez
DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena licencie s funkcionalitou Syngo.MI Segmentation v počte 2 ks s
DPH:..........................€
(Slovom..........................................................................................................................eur)

•

Cena PC klient v počte 3 ks bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena PC klient v počte 3 ks s DPH:..........................€
(Slovom..........................................................................................................................eur)

2.6 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby jednotkové a výsledná cena boli
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Časť III.
Vyhodnotenie ponúk na základe určených kritérií
V procese verejného obstarávania po otvorení ponúk verejný obstarávateľ použije postup
neverejného vyhodnotenia ponúk na základe ním určených kritérií (uplatní sa len v prípade
ponúk uchádzačov, ktorí splnili všetky požiadavky na predmet zákazky a zloženie zábezpeky
stanoveným spôsobom, ak sa verejným obstarávateľom požadovali) podľa § 53 zákona o
verejnom obstarávaní nižšie uvedeným spôsobom:
3.2
Ak sa pri určitej zákazke podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní javí ponuka ako
mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie
sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie
služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
3.3
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou podľa § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje
cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
3.4
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v
súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ v súlade s § 53
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči ponuku.
3.5
V prípade, ak uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a
nedoručí požadované písomné odôvodnenie do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
3.1
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žiadosti verejného obstarávateľa (ak nebola určená dlhšia lehota), bude taký uchádzač podľa § 53
ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vylúčený z procesu verejného obstarávania.
3.6
V prípade, ak uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a
doručené požadované písomné odôvodnenie a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň
cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti uvedené v § 53 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a v bode 3.2. tejto časti kapitoly E. súťažných podkladov, bude taký uchádzač podľa
§ 53 ods. 5 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 53 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní písomne oznámi
uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť
a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými
verejným obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
3.8
Verejný obstarávateľ bude podľa určených kritérií vyhodnocovať len tie ponuky, ktoré
neboli vylúčené v zmysle vyššie uvedeného. Pri ich vyhodnocovaní bude verejný obstarávateľ
postupovať spôsobom určeným a uvedeným v časti II. a IV. tejto kapitoly súťažných podkladov.
3.7

Časť IV.
Postup verejného obstarávateľa pri prideľovaní váhových bodov kritériu a určení poradia
uchádzačov
4.1
Verejný obstarávateľ pridelí váhové body každej ponuke predloženej v procese verejného
obstarávania jednotlivo spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode:
4.2 Spôsob pridelenia váhových bodov:
Maximálny počet váhových bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
celkovou cenou predmetu zákazky.
Počet váhových bodov ostatných ponúk bude vypočítaný podľa vzorca:
Najnižšia celková cena vydelená celkovou cenou konkrétneho uchádzača a vynásobená číslom 100
= váhový počet bodov konkrétneho uchádzača, ktorý získala jeho ponuka.
Výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
4.3

Spôsob určenia poradia uchádzačov:

Verejný obstarávateľ určí poradie ponúk uchádzačov na základe celkového počtu pridelených
váhových bodov, počnúc najväčším celkovým počtom váhových bodov a postupným znižovaním
získaných celkových počtov váhových bodov.
Poradie uchádzačov bude zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim usporiadaním
celkových počtov váhových bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc ponukou uchádzača s
najvyšším celkovým počtom váhových bodov a končiac ponukou uchádzača s najnižším celkovým
počtom váhových bodov.
Uchádzač, ktorý získa maximálny celkový počet váhových bodov, bude identifikovaný ako úspešný
uchádzač.
V prípade rovnosti pridelených váhových bodov prvenstvo získa ten uchádzač, ktorý predložil ponuku
ako prvý.
Uvedené platí vo fáze vyhodnotenia pred elektronickou aukciou a je konečné v prípade, ak sa postup
elektronickej aukcie nepoužije.
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Údaje z tejto časti vyhodnotenia ponúk a stanovené poradie uchádzačov budú zadané ako vstupné
údaje pre následné vyhodnotenie ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. Tento bod sa
nevzťahuje na postup zadávania zákazky bez použitia elektronickej aukcie, kedy konečné poradie
uchádzačov je stanovené podľa predchádzajúceho bodu.
4.5 Ak sa použije elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
podľa § 114 ods. 10 uvedeného zákona nezverejňuje údaje z otvárania ponúk a neposiela uchádzačom
zápisnicu z otvárania ponúk.
4.6 Po úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 2 uvedeného zákona
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a
poradie uchádzačov v profile.
4.7
V zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie
podmienok účasti u uchádzačov, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnili na prvých troch pozíciách.
4.4
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola F. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
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Časť I.
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
1.1 Verejný obstarávateľ v kapitole G. súťažných podkladov predkladá záväzný návrh
„Zmluvy na predmet zákazky uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia § 536
a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle §3 ods. 2 a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“.
1.2 Všetky dokumenty, ktoré uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné
a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
1.3 V predloženom návrhu zmluvy je uchádzač povinný vyplniť tie časti zmluvy, ktoré sú
označené ako ............. .
1.4 Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva podľa prílohy č. 1 v kapitole G. súťažných
podkladov.
1.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uvedenej v predchádzajúcom bode súťažných podkladov
musia byť vyplnené aj všetky jej povinné prílohy publikované v kapitole G. súťažných
podkladov.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola G. Prílohy
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Príloha č. 1.
Návrh zmluvy na predmet zákazky
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Kúpna zmluva č.
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a v zmysle § 3 ods. 2 a § 56 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len “zmluva“ )

______________________________________________________________________

Čl. 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:
Registrované sídlo:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23 , 042 53 Košice,
Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
08100-14/2004-OPP

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo zriaďovacej listiny
Osoba oprávnená konať
v mene Kupujúceho
Ing. František Lešundák, riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:
SK1481800000007000285159
tel.:
+421 55 6118300
URL/http:
www.inmm.sk
(ďalej len ako „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
.................................................
Registrované sídlo:
...........................................
IČO:
...........................................
DIČ:
...........................................
IČ DPH:
...........................................
zapísaná
...........................................
Registrovaný:
...........................................
Osoba oprávnená konať
v mene Predávajúceho:
...........................................
e-mail:
...........................................
bankové spojenie:
...........................................
číslo účtu:
...........................................
IBAN:
...........................................
BIC:
...........................................
tel.:
...........................................
fax:
..........................................
http:
...........................................
(ďalej len ako „Predávajúci“)

52

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

1.

2.

1.

2.
3.

4.

Čl. 2
Východiskové podklady a údaje
Kupujúci a Predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v
zmysle § 409 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „zmluva“).
Táto zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania podlimitným postupom
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 3
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať predmet zákazky „Rozšírenie
softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40“ (ďalej len
„predmet zmluvy“), v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch, v
súlade so súťažnými podkladmi a ponukou Predávajúceho do verejného obstarávania a
záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet zmluvy.
Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy tvoria ako príloha č. 1
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou predmetu plnenia tejto zmluvy je aj
a) doprava na miesto dodania,
b) inštalácia,
c) odovzdanie dodacieho listu spolu s preberacím protokolom,
d) odovzdanie dokumentácie v slovenskom jazyku,
e) zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zmluvy v rozsahu max. 16 hodín tak,
aby k zaškoleniu, došlo pred prevzatím predmetu zmluvy Kupujúcim,
f) poskytovanie pravidelných technických kontrol predmetu zmluvy počas záruky a
záručný servis.
Predmet zmluvy splní Predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na
svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

Čl. 4
Miesto a termín plnenia
1.
Predmet zmluvy na základe špecifikácie, uvedenej v bode 2. čl. 3 zmluvy vrátane plnení
uvedených v bode 3. písm. a) až e) článku 3. zmluvy sa zaväzuje Predávajúci dodať
Kupujúcemu do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Miestom plnenia
predmetu zmluvy je Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53
Košice, 1. nadzemné podlažie.
Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu riadne, včas, s odbornou
starostlivosťou, zabezpečí jeho inštaláciu na dohodnutom mieste plnenia zmluvy, zaškolí
obsluhu Kupujúceho a Kupujúcemu umožní s predmetom zmluvy nakladať (t. j. tovar
prevziať) a Kupujúci je povinný tento predmet zmluvy prevziať a poskytnúť potrebnú
súčinnosť. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez závad. Kupujúci
je povinný prevziať predmet zmluvy, aj v prípade ak má drobné vady a nedorobky, ktoré
nebránia užívaniu predmetu zmluvy. Tieto drobné vady a nedorobky musia byť nepodstatné,
odstraniteľné, a musia byť špecifikované v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie.
3.
Oprávnenou osobou Kupujúceho je štatutárny zástupca.
4.
Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby plnenia tejto
zmluvy je ....................................
2.
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Prípadnú zmenu údajov o oprávnených osobách, alebo telefonických kontaktoch
uvedených v predchádzajúcom bode tejto zmluvy je Predávajúci povinný bezodkladne oznámiť
Kupujúcemu bez povinnosti uzatvoriť dodatok tejto zmluvy.
5.

Čl. 5
Cena za predmet zákazky
1. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená na základe zrealizovaného postupu
verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon.
2.
Celková zmluvná cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená
na základe cenovej ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania, ktorým sa
stal Predávajúci, a ktorá je zhodná s prílohou č. 4 tejto zmluvy, ktorú tvorí Návrh uchádzača na
plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy z ponuky úspešného uchádzača:
€
Celková cena predmetu zmluvy bez DPH:
..........................
DPH:
............................. %
Celková cena predmetu zmluvy s DPH
......................... €
(Slovom..........................................................................................................................
eur)
........
........
........
.....

Celková cena predmetu zákazky sa člení nasledovne:

•

Cena hardvérového vybavenia servera bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena hardvérového vybavenia servera s DPH:..........................€
(Slovom........................................................................................................................eur)

•

Cena migrácie softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných
staníc do licencií topológie klient - server bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena migrácie softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch
pracovných staníc do licencií topológie klient - server s DPH:...................................€
(Slovom........................................................................................................................eur)

•

Cena licencie s funkcionalitou Syngo.MM Cross – Timepoint Evalution v počte 2 ks
bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena licencie s funkcionalitou Syngo.MM Cross – Timepoint Evalution
v počte 2 ks s DPH:..........................€
(Slovom........................................................................................................................eur)

•

Cena licencie s funkcionalitou Syngo.MI Segmentation v počte 2 ks bez
DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena licencie s funkcionalitou Syngo.MI Segmentation v počte 2 ks s
DPH:..........................€
(Slovom........................................................................................................................eur)

•

Cena PC klient v počte 3 ks bez DPH:..........................€
DPH:..........................%
Celková cena PC klient v počte 3 ks s DPH:..........................€
(Slovom........................................................................................................................eur)
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Celková cena za predmet zmluvy je pevná, zahŕňa aj všetky náklady na služby s tým
súvisiace, spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a Predávajúci nemá nárok na
zvýšenie ceny.
3.
Predávajúci má povinnosť upraviť cenu v prípade zmeny daňových predpisov, ktoré budú
mať priamy vplyv na výšku ceny.
4.
Celková zmluvná cena predmetu zmluvy podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená na
základe cenovej ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania, ktorým sa stal
Predávajúci, a ktorá je zhodná s prílohou č. 4 tejto zmluvy, ktorou je jeho ponuka. Ide o
maximálnu cenu, ktorá nesmie byť počas trvania zmluvy prekročená. Táto cena je reálna,
pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
5.
Dohodnutá cena bude zo strany Kupujúceho vyplatená Predávajúcemu v lehote uvedenej
v bode 6 Čl. 6 tejto zmluvy.
6.
Zmena ceny predmetu zmluvy ľubovoľnej časti predmetu zákazky je prípustná v prípade
jej legislatívnej zmeny a po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Čl. 6
Fakturácia a platobné podmienky
Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu na dodanie predmetu zmluvy.
Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za predmet zmluvy vzniká Predávajúcemu úplným a
včasným splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite.
Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe faktúr,
ktoré Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu po dodaní jednotlivých tovarov.
Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti
daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2. zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení.
Kupujúci má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak odporuje ustanoveniam tejto
zmluvy resp. neobsahuje náležitosti požadované platnými právnymi predpismi. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, že splatnosť faktúry
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho a za deň
úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho
v prospech účtu Predávajúceho.

Čl. 7
Dodacie podmienky a zmluvná pokuta
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v potvrdenom množstve a termíne na
uvedené miesto v súlade s čl. 4 zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme predmet plnenia a zaplatí dohodnutú cenu.
3. V prípade, že Predávajúci je v omeškaní s dodávkou predmetu zmluvy má právo Kupujúci
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny dodávky, ktorej sa omeškanie týka, a to za každý
deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať
príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
4. Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, bude Predávajúci účtovať
Kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej časti zmluvy za každý deň
omeškania.
5.
Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi
oprávnená strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť
penalizačnej faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
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6. Predávajúci i Kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp.
zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.
7. Ak bude mať Predávajúci vedomosť o tom, že nebude schopný dodať predmet plnenia
alebo jeho časť podľa bodu 1, je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho
bezodkladne.
8. Kupujúci a Predávajúci prehlasujú, že dojednanie obsahu tohto článku je prejavom ich
nespornej vôle a zmluvné strany sú si vedomé prípadných právnych dôsledkov uvedených v
tomto článku zmluvy. Vymedzenie rozsahu a predpokladov nároku Kupujúceho na náhradu
škody bolo vykonané po zvážení zmluvných strán vychádzajúcom z možných predvídateľných
následkov prípadného spôsobenia škody Predávajúcim.
Čl. 8
Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody
1. Nebezpečenstvo škody na tovare, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho v deň podpisu protokolu o prevzatí predmetu zmluvy, obsahom
ktorého bude prehlásenie Kupujúceho, že predmet zmluvy preberá bez chýb a nedorobkov,
ktoré bránia užívaniu predmetu zmluvy.
2. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia a odovzdania predmetu
zmluvy podľa Protokolu o ich odovzdaní a prevzatí.
Čl. 9
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1. Odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy sa zúčastní zástupca Predávajúceho a
Kupujúceho. O prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany písomný protokol o prevzatí
potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany Predávajúceho.
2. Dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy s prehlásením, že
predmet odovzdania a prevzatia je bez vád a drobných nedorobkov, ktoré bránia užívaniu
predmetu zmluvy, sa považuje predmet zmluvy za riadne odovzdaný.
Čl. 10
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.
2. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia tejto zmluvy, ktoré má v okamihu, keď
prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na Kupujúceho a za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že
príslušný predmet zmluvy bude vyhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ a že počas záručnej
doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Bližšie podmienky záručného servisu sú
upravené v Špecifikácií podmienok záručného servisu, ktorá tvorí prílohu č. 2, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Záručná doba je dohodnutá do 31.12.2021. Záručná doba začína plynúť momentom
protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy podľa Článku 9 tejto zmluvy. Uvedená záručná
doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zmluvy využívaný na
účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu začať odstraňovať vadu a odstrániť ju v
obvyklej lehote. Lehoty na vykonanie opravy a lehoty na nástup na odstránenie vady sú bližšie
špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
6. Za porušenie zmluvnej povinnosti Predávajúcim podľa tohto článku sa nepovažuje
prevádzka predmetu zmluvy v obmedzenom rozsahu, t. j. ak vykazuje náhodné vady a pod., ale
inak ako celok sú prevádzkyschopné, pričom o použiteľnosti rozhoduje u Kupujúceho vedúci
pracoviska.
7. Za nesplnenie zmluvných podmienok sa nepovažuje:
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nesplnenie spôsobené zásahom vyššej moci;
nedodržanie lehoty na opravu z dôvodu porušenia povinnosti
Kupujúceho.
8. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť
predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bode 1. servisných podmienok
prílohy č. 2 tejto zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Kupujúci za
každé jedno porušenie právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú začatú hodinu
omeškania, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny predmetu zmluvy bez DPH,
uvedenej v tejto zmluve.
-

Čl. 11
Licencia
Zmluvné strany sa dohodli, že ku všetkým dielam chráneným autorským zákonom,
ktoré dodá Predávajúci Kupujúcemu v rámci dodávky tovaru podľa tejto zmluvy alebo v rámci
poskytovania služieb počas záručnej doby a služieb k dodanému tovaru v súlade s čl. 3 ods. 3
zmluvy (najmä, nie však výlučne k dielam charakteru individualizovaný softvér, štandardný
(krabicový) softvér, operačný systém a pod.), platí, že Predávajúci dňom podpisu protokolu o
prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú licenciu/sublicenciu
na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na
účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené alebo dodané Kupujúcemu. Predávajúci
súhlasí, aby Kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru alebo diela
rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je
licencia/sublicencia udelená na základe tejto zmluvy Kupujúcemu. Licencia/sublicencia sa
udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie, ako aj odmena za udelenie súhlasu na
udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene dohodnutej v článku 5 tejto zmluvy. Udelená
licencia/sublicencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením platnosti zmluvy dotknuté a
licencia/sublicencia udelená podľa tejto zmluvy sa považuje za licenciu/sublicenciu vyplatenú
počas celej doby trvania licencie/sublicencie. V prípade ak počas platnosti tejto zmluvy dodá
Predávajúci Kupujúcemu upgrade alebo update softvéru/diela, resp. iné zmeny softvéru/diela,
alebo ak Predávajúci počas platnosti tejto zmluvy nahradí pôvodne dodaný softvér/dielo
novým softvérom/dielom alebo inou verziou (spravidla vyššou verziou) pôvodného
softvéru/diela, platí že dodaním takéhoto upgrade, update, alebo dodaním inej zmeny
softvéru/diela alebo inej verzie softvéru/diela udelil Predávajúci Kupujúcemu
licenciu/sublicenciu k takémuto upgrade, update, inej zmene alebo vyššej verzii v rovnakom
rozsahu a za rovnakých podmienok ako bola udelená k pôvodnému softvéru/dielu.
Čl. 12
Osobitné ustanovenia
1.
Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v dôsledku
nesplnenia zmluvných podmienok.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné
podmienky dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy.
Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
3.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
a)
ak Predávajúci bude meškať s dodaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní,
b)
ak Kupujúci bude meškať s úhradou splatných faktúr podľa tejto zmluvy v prospech
Predávajúceho dlhšie ako 60 dní,
c)
preukázateľné a zavinené dodanie predmetu zmluvy v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve a jej prílohách,
d)
neposkytnutia služieb za podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo poskytnutie
služieb v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami v tejto zmluve,
e)
neplnenie termínov poskytnutia služieb podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
57

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice
f)
prípad, kedy Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nie je z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy,
g)
ak si Predávajúci nesplní povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bol Predávajúci vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 19 ods. 3 a 4
zákona o verejnom obstarávaní.
4.
Právne účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať
písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený
konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
5.
Predávajúci uvádza údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorá je nedeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
6.
Kupujúci v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určil:
a)
povinnosť Predávajúceho oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b)
pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť Predávajúceho oznámiť zmenu
subdodávateľa a údaje podľa § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní o novom
subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
7.
Predávajúci môže zmeniť ním uvedeného subdodávateľa len so súhlasom Kupujúceho
na základe riadneho písomného odôvodnenia potreby takej zmeny.
8.
Predávajúci je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom
subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v lehote do 2 dní odo dňa vzniku zmeny údajov.
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
9.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosti, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť
najprv vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami až následne súdnymi spormi.
10.
Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom
v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
11.
Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
a)
dohodou oboch zmluvných strán,
b)
odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
12. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny dodávky
splatné alebo nesplatné zmluvné pokuty, sankcie, náhradu škody a/alebo iné nároky, ktoré má
voči Predávajúcemu podľa tejto zmluvy.
13. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek previesť a/alebo postúpiť úplne alebo čiastočne svoje
práva a povinnosti na tretiu osobu a to aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Predávajúceho. Pohľadávky, ktoré vzniknú Predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu,
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) tretím osobám bez
predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky
v rozpore s dohodou Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia zmluvy, je
podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je platný len za podmienky,
že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
14. Podstatnú súčasť tejto zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria nasledovné
podklady a pravidlá:
a)
všetky platné právne predpisy,
b)
slovenské technické normy,
c)
právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti práce,
d)
predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov a
zhotoviteľov materiálov, pričom pri rozporoch z hľadiska súčastí tejto zmluvy platí pojem
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dokladu uvedeného v hore uvedenom slede na prvom mieste, prednosť patrí však každej
časovo neskôr uzatvorenej dohode oproti predchádzajúcej.
Čl. 13
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonávané formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
3.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia
§47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvu a jej prípadné
dodatky zverejňuje Kupujúci.
4. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených a
odôvodnených písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných
strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva originály.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si
text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom a záväzkami obidvoch zmluvných strán ju
osoby oprávnené k podpisu vlastnoručne podpísali. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné
ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 a 2.2 kapitoly B.
súťažných podkladov)
Príloha č. 2 - Špecifikácia podmienok záručného servisu
Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 - Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov

.............................
za Predávajúceho
V
...............

dňa ...........................

Ing. František Lešundák, riaditeľ
za Kupujúceho
V Košiciach dňa .....................
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
1 Opis predmetu zákazky:

Funkčná špecifikácia :
•
•
•
•
•

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40
vrátane prechodu na topológiu klient-server.
Migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných staníc do
topológie klient-server
Optimalizácia a nastavenie systémových parametrov
Integrácia servera do existujúcej systémovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia plnej
kompatibility a pripojenia s existujúcim prístrojom PET/CT Biograph mCT 40
Zaškolenie kľúčových užívateľov
2 Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Ekvivalentnosť: V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente
poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d)
zákona o verejnom obstarávaní alebo konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ,
krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ má na mysli takýto
„alebo ekvivalentný“ výrobok, službu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie
ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ekvivalentný výrobok
musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť požadovanú kompatibilitu v zmysle zachovania
komplexnosti realizácie požadovaných prác so zabezpečením čo najlepšej kvality. V súlade s
§ 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že sa v opise predmetu zákazky, alebo
akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka,
verejný obstarávateľ prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné
podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal
možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné
dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za
predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na
udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.
V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých takejto zmene
došlo a na osobitnom liste predloží konkrétnu zmenu.
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Technické vlastnosti
Položka

Spĺňa
Jednotka Počet (áno/nie)

Ponúkaná
hodnota/
názov

Pre riešenie sa požaduje, aby boli splnené minimálne nasledovné
požiadavky:
Serverové riešenie s topológiou klient-server s úložnou
kapacitou pre štúdie minimálne 5 TB, plne kompatibilné
ks
1
s existujúcim prístrojom PET/CT Biograph mCT 40
Hardvérové vybavenie (server – rack prevedenie) s
požadovaným výkonom diagnostického spracovania až
do 46000 konkurentných (súčasných) rezov s
minimálnymi technickými parametrami :
- Typ servera: Rack prevedenie s redundantným
ventilátorom a redundantným zdrojom napätia
Operačný systém: OS serverovského typu
kompatibilný s aplikáciami komunikujúcimi
s prístrojom
PET/CT
Biograph
mCT40
a klientskými stanicami
Procesor: min. 2 CPU zabezpečujúce výkonnosť
diagnostického spracovania až do 46000
konkurentných (súčasných) rezov
ks
1
Systémový disk: RAID Level 5
DB Data Disk: RAID Level 5
Data Disk: RAID Level 5
1x Hot Spare RAID 5
Celkové diskové úložisko : cca 5,5 TB
CD zariadenie : CD/ DVD-RW
Grafická karta : pre pripojenie monitora pre
administrátora
RAM: min. 8 GB
- Úložná disková kapacita min. 5TB
- Monitor pre administrátora
- Myš, klávesnica
- Servisná záruka (CarePack) min. 5 rokov
Migrácia softvérových diagnostických licencií z
existujúcich dvoch pracovných staníc do licencií
topológie klient-server :
- 2 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MM CrossTimepoint Evaluation
- automatický výpočet zmeny v meraniach
nálezov medzi časovými bodmi vrátane
rýchlosti rastu nádoru a nádorového
zaťaženia.
- trending VRT – farebne kódovaná
set
1
vizualizácia veľkostných zmien RECIST
(od začiatku po prítomnosť), ktorá je
dostupná hneď
- 2 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MI
Segmentation
- simultánna segmentácia a kvantifikácia
PET a CT lézií
- automatizované algoritmy poskytujúce
objem, RECIST, SUVpeak, SUVmax a iné
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metrické údaje
- Kompletná
implementácia
štandardizovaných
kritérií
odpovede
PERCIST pre PET
- Detekcia nahromadenej krvi v zostupnej
aorte a pečene pre automatické
umiestnenie
referenčných
oblastí
PERCIST
- Zahrnutie metriky PERCIST na grafoch
znázorňujúcich trendy
- TLG
(celková
glykolýza
lézií)
umožňujúca v rámci zvolenej oblasti
záujmu (ROI) pridať celkovú nádorovú
záťaž lézií
- EQ.PET automatický výpočet zmien v
meraniach nálezov z hľadiska rýchlosti
rastu nádoru a nádorovej záťaže v rámci
časových bodov a skenerov
1 ks licencia s funkcionalitou Syngo.PET Neuro
DB Comparison
- Automatická registrácia a fúzia PET
vyšetrení s CT a MR
- Neurologická
diagnostika
vrátane
normalovej databázy pre diagnostiku a
hodnotenie
epilepsie,
diagnostiku
demencie, mozgovej mŕtvice a mozgových
nádorov
- Vizualizácia štatistických máp v 3D
zobrazení
- Kvantifikačné nástroje – voxel-voxel
analýza, 3D ROI, SSP, pokročilé nástroje
na vyhodnocovanie, zobrazenie štatistickej
mapy
- Automatická priestorová normalizácia a
umiestnenie 3D ROI
- Kvantifikácia
neurologického
metabolizmu glukózy na základe voxelov
a 3D oblasti záujmu (PET: FDG)
- Databáza
florbetapiru
umožňujúca
charakterizáciu príjmu beta-amyloidu v
porovnaní s normálnou populáciou.
- Pri použití spolu s funkciou DB Creation,
môžu sa načítať a analyzovať akékoľvek
PET údaje bez obmedzenia z hľadiska
rádiofarmaceutickej látky
4 ks licencia s funkcionalitou Syngo.MM Therapy
Interface
- Publikovanie
obrysov
hrubého
nádorového objemu (Gross Tumor
Volumes, GTV) ako sady DICOM RT
Structure Sets na použitie pri plánovaní
rádioterapie
- Konvertovanie diagnostických oblastí
záujmu (napr. PET izo obrysy a PET a CT
segmentácie) na hrubé nádorové objemy
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(GTV)
- Vizualizácia
GTV
obrysov
počas
plánovania CT a iných relevantných
objemov prostredníctvom fúzovaných
segmentov
- Upravovanie GTV bez použitia rúk
pomocou nástroja „nudge“
Rozšírenie o licenciu s funkcionalitou Syngo.MM
Cross-Timepoint Evaluation
Rozšírenie o licenciu s funkcionalitou Syngo.MI
Segmentation
Serverová licencia zabezpečujúca prístup k plnej
funkcionalite systému :
- Procesné spracovanie formou pre-procesing (musí
umožňovať preddefinovať pracovné workflow pre
rôzne procesné postupy, ktoré sa automatizovane
vykonávajú po príchode údajov do diagnostického
systému ešte predtým, než užívateľ aktivuje
požadovanú funkcionalitu )
- Možnosť rýchleho prehliadania 2D a 3D
obrazových dát a základne funkcie manipulácie
obrazov v rámci počítačovej siete zdravotníckeho
zariadenia
- Prepojiteľnosťou vo formáte DICOM 3.0. Musí
obsahovať protokoly:
- DICOM Send/Receive
- DICOM Query/Retreive z uzlov DICOM
- DICOM Archiving
- DICOM Print
- DICOM Modality Worklist
Export snímok a vytváranie médií s údajmi
pacienta
Klientska (užívateľská) licencia pre diagnostickú
funkcionalitu poskytujúca :
- Rolovanie snímkami (napr. režim filmu, rýchle
rolovanie myšou, synchronizované rolovanie)
- Zrkadlenie, otáčanie, obrátenie, rozdelenie na
okná
(windowing),
oddialenie/priblíženie,
vkladanie poznámok, meranie vzdialenosti a
uhlov, nástroj pixel lens (zobrazenie hodnôt
pixelov a súradnice ukazovateľa myši),
hodnotenie oblastí záujmu (ROI)/objemov záujmu
(VOI)
- Synchronizácia
sérií
pre
odďaľovanie/približovanie, rozdeľovanie na okná
(windowing), vyhľadávacie tabuľky (LUT),
rolovanie
- Viaceré rozloženia (layout) pre 2D, 3D, 4D
diagnostiku
- Kompletný softvér na 3D vrátane možnosti
spracovania CT dát – MPR, MIP a VRT
- Možnosť prepínania medzi MPR, MIP a VRT
módom zobrazenia
- VRT (technika objemového vykresľovania), MIP
thin/thick (projekcia maximálnej intenzity pri
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tenkých/hrubých rezoch), MPR thin/thick
(multiplanárna rekonštrukcia pri tenkých/hrubých
rezoch), interaktívna zmena hrúbky rezu
VRT Punch, VRT Gallery
Rovina orezania (clip plane) a rámček (clip box)
Odstránenie kostí pre rýchlu segmentáciu a
odstránenie kostných štruktúr,
Fúzia a registrácia
Paralelné, zakrivené a radiálne rozsahy
2D a 3D referenčné línie, 3D referenčný bod
Rast a kvantifikácia oblasti pre interaktívnu
segmentáciu anatomických štruktúr
Automatické označovanie chrbtice
Automatické označovanie rebier pri CT snímkoch
hrudníka
Automatická registrácia anatomického pozadia
(landmark) pre presné anatomické zarovnanie
viacerých prípadov v čase
Meranie kritérií RECIST/WHO, základné
vyhodnocovanie PET, fúzia snímok, registrácia,
porovnanie v čase (dva časové body),
trojrozmerné prehľadové zobrazenie, lokálna
registrácia, export CSV

Klientska (užívateľská) licencia pre diagnostickú
funkcionalitu poskytujúca :
- Prehliadanie a fúzia obrazov z hybridného
PET/CT vrátane možnosti automatickej registrácie
a fúzie z externých zobrazovacích modalít
CT/MR/SPECT
-

Automatická fúzia obrazov vrátane možnosti fúzie
z externých zobrazovacích modalít a vytvorenia
fúzovaných obrazov typu ALPHA blending

-

Analýza oblasti záujmu ROI a objemu záujmu
VOI (isocontour, region-growing, CT based..), ich
zobrazenie vrátane výpočtu hodnoty SUV (mean,
max)

-

Možnosť zvoliť ROI kruhového, štvorcového
a nepravidelného tvaru

-

Technika priameho
prehliadanie 3D

-

Generovanie a zobrazovanie PET celého tela
a statických MIP

-

Onkologický softvér pre detekciu lézií, staging,
treatment follow-up, vizualizáciu a volumetrickú
analýzu

modelovania

VRT

ks
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64

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice
-

Softvér na porovnávanie 4 štúdií
získaných v rôznom čase (pre- a poautomatická registrácia a zobrazenie
obrazov získaných v rozdielnom čase,
kvantifikácie

pacienta
terapii),
PET/CT
vrátane

-

Softvér pre pokročilé onkologické hodnotenie,
automatická detekcia lézií, volumetria, RECIST
analýza, PERCIST analýza, MTV, TLG

-

PET segmentácia

-

Práca s obrazovou maskou v 3D objemu záujmu

-

Možnosť stanovenia diagnostických oblastí
zaujmu (izokontúra PET, automatické PET a CT
segmentácie) do kontúr GTV a export vo formáte
DICOM RT za účelom plánovania terapie

Vizualizácia GTV obrysov počas plánovania CT a
iných relevantných objemov prostredníctvom
fúzovaných segmentov
PC klient:
- procesor – min. 4 fyzické jadrá, min. frekvencia
taktovania 2.8GHz, min. priemerný benchmark
podľa CPUBENCHMARK.NET 5500, model
vyrobený min. od 4.kv. r. 2016
- RAM – DDR4, min. 8GB, záruka min. 3 roky
- základná doska – kompatibilná s procesorom, min.
1x PCIe x16 3.0, min. 4 porty USB 3.0, 4 RAM
sloty, min. 2x SATA III, obdobie vydania dosky
od 2015, sieťová karta min. 1Gb/s
- pevný disk – SSD, min. 240GB, rozhranie SATA
III, záruka min. 3 roky
- MidiTower so zdrojom s výkonom min. 450W
- grafická karta – min. 2GB, min. 128 bit, zbernica
PCIe 16x, min. 2x DVI výstup
- operačný systém – v slovenčine, 64-bitový,
kompatibilný so softvérom dodávaným v rámci
zákazky, umožňujúci pripojenie vzdialenej
plochy, OS vydaný min. od r. 2015
Integrácia riešenia do existujúcej systémovej
infraštruktúry vrátane zabezpečenia plnej kompatibility
s existujúcim prístrojom PET/CT Biograph mCT 40
Migrácia štúdií z existujúcich dvoch staníc do nového
riešenia
Zaškolenie kľúčových užívateľov v rozsahu max. 16
hodín
Servisná podpora v rámci záruky s nasledovnými
parametrami :
- Požaduje sa existencia servisného zastúpenia na
Slovensku
- Nahlasovanie servisných udalostí v režime 24x7
- Nahlasovanie
požiadaviek,
resp.
porúch
-
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(servisných
zásahov)
telefonicky
alebo
elektronickým spôsobom
Vzdialený monitoring v režime 24x7
Reakčná doba počas pracovných dní v režime 5x9
– 2 hodiny od času nahlásenia udalosti
Začiatok riešenia udalosti (nástup na riešenie)
počas pracovných dní :
- do 2 hodín vzdialene
- NBD – On Site (pokiaľ nie je možné riešiť
udalosť vzdialene)
Záručná servisná podpora musí obsahovať aj :
- pripravenosť na zásahy
- dodávku a inštaláciu bezpečnostných
patchov
- prevádzanie priebežných softvérových
aktualizácii
- kontinuálny prechod na existujúcu vyššiu
verziu produktu, tzv. priebežný Upgrade
- odbornú OnLine podporu
- vyhradenú expertnú technickú podporu
lokalizovanú v slovenčine
• detailná technická konfigurácia: doplní uchádzač
• weblink pre verifikáciu technických špecifikácií ponúkaného produktu: doplní uchádzač,
prípadne data-sheet výrobku

Osobitné požiadavky :
•
•
•
•

Dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia
Záručná servisná podpora (doba): do 31.12. 2021
Termín dodania: do 90 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
Platobné podmienky: Fakturácia na základe obidvoma stranami podpísaného odovzdávacieho
protokolu so splatnosťou 30 dní od dátumu vystavenia faktúr
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Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve č.
Špecifikácia podmienok záručného servisu
Špecifikácia práv a povinností zmluvných strán
1.
Predávajúci ako poskytovateľ servisných služieb zabezpečí, aby jeho pracovníci, resp.
pracovníci jeho subdodávateľa pred začatím každej preventívnej údržby a kontroly oznámili u
Kupujúceho svoj príchod najneskôr 2 dni pred začatím údržby a Kupujúci zabezpečí prístup
k predmetu zmluvy na dohodnutý termín.
Kupujúci určí zodpovedných zástupcov, ktorí potvrdzujú pracovné výkazy a materiálové
výdajky.
Predmet zmluvy po oprave preberá vedúci pracoviska alebo zodpovedný zástupca podpisom
na pracovnom výkaze Predávajúceho, resp. pracovnom výkaze jeho subdodávateľa.
2.
Kupujúci zabezpečí bez časových strát prístup k predmetu zmluvy v riadnej pracovnej dobe
za účelom vykonania servisných prác.
Kupujúci vedie pre každé pracovisko prevádzkový denník.
3.
Kupujúci oznámi funkčnú statickú verejnú IP adresu internetového pripojenia pre potreby
správy a diagnostiky predmetu zmluvy.
4.
Kupujúci zabezpečí, aby predmet zmluvy bol prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými
v návode na obsluhu, vydanými výrobcom a v klimatických podmienkach definovaných
technologickým projektom dodaným k predmetu zmluvy. Pri nedodržaní tejto podmienky Kupujúci
zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú na predmete zmluvy.
Servisné podmienky
1.
Rozsah servisných služieb a podmienky záručného servisu:
a)
požaduje sa existencia servisného zastúpenia na Slovensku,
b)
nahlasovanie servisných udalostí v režime 24x7,
c)
nahlasovanie požiadaviek, resp. porúch (servisných zásahov) telefonicky alebo
elektronickým spôsobom,
d)
vzdialený monitoring v režime 24x7,
e)
reakčná doba počas pracovných dní v režime 5x9 – 2 hodiny od času nahlásenia
udalosti,
f)
začiatok riešenia udalosti (nástup na riešenie) počas pracovných dní :
o do 2 hodín vzdialene,
o NBD – On Site (pokiaľ nie je možné riešiť udalosť vzdialene),
g)
o
o
o
o
o
o

záručná servisná podpora musí obsahovať aj :
pripravenosť na zásahy,
dodávku a inštaláciu bezpečnostných patchov,
prevádzanie priebežných softvérových aktualizácii ,
kontinuálny prechod na existujúcu vyššiu verziu produktu, tzv. priebežný Upgrade,
odbornú OnLine podporu,
vyhradenú expertnú technickú podporu lokalizovanú v slovenčine.

2.
Poruchu predmetu zmluvy Kupujúci oznámi telefonicky alebo emailom na kontaktoch
Predávajúceho pre poskytovanie servisných služieb nasledovne:
Chyba sa ako prvá nahlasuje na telefónnom čísle .....................
Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby poskytovania
servisných služieb je ....................................

Oznámenie porúch a chýb (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom
s dodatočným písomným potvrdením zaslaným doporučene poštou na adresu:
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Poštovú: .....................
elektronickú:.....................
Tel. č.: .....................
Fax. č.: .....................
Reklamácia musí obsahovať označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis,
ako sa vada prejavuje.
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Príloha č. 3 ku kúpnej zmluve č.
VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky
vyhlásenej verejným obstarávateľom:
1. bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a všetkých jej príloh a
bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk,
2. prehlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
3. obsahu súťažných podkladov sme porozumeli,
4. predložená ponuka obsahuje všetky náležitosti ponuky,
5. v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač iba jednu ponuku na predmet
zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
6. ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku,
7. vykonal som náležite ošetrenie poskytovaných dôverných a osobných údajov podliehajúcich
utajeniu v rozsahu podľa vôle uchádzača, t.j. dôverných informácií, údajov o obchodnom
tajomstve a osobných údajov v súlade s ustanovením §17 Obchodného zákonníka a zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. poskytujem súhlas na spracovanie a súhlas na zverejnenie v celom rozsahu kópie mnou
predloženej ponuky v procese verejného obstarávania v centrálnom registri dokumentov a v
centrálnom registri zmlúv.
9. poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri
dodržaní všetkých podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v
návrhu zmluvy, vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
10. na realizácii Zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú
podieľať subdodávatelia: ÁNO/NIE 1:
Obchodné meno a adresa
subdodávateľa

Predmet
subdodávok

Objem predpokladaných subdodávok
v EUR s DPH

SPOLU
V ............................. dňa ..............
Obchodné meno a sídlo Predávajúceho:

...................................................................................

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu Predávajúceho:
...................................................................................
Poznámka: ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

1

Nehodiace sa preškrtnúť.

69

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Príloha č. 4 ku kúpnej zmluve č.
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
................................................................................................................................................
Celková cena predmetu zmluvy

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)

€

...........

2. DPH (

%)

.......................

v€

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)

Hardvérové vybavenia servera

€

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)

€

...........

2. DPH (

%)

.......................

v€

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)
Migrácia softvérových diagnostických
licencií z existujúcich dvoch pracovných
staníc do licencií topológie klient - server

€

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)

€

...........

2. DPH (

%)

.......................

v€

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)

Licencia s funkcionalitou Syngo.MM Cross –
Timepoint Evalution v počte 2 kusy

€

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)
...........

2. DPH (

%)

€
.......................

v€

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)

€
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Licencia s funkcionalitou Syngo.MI Segmentation
v počte 2 kusy

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)

€

...........

2. DPH (

.......................

%) v €

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)

€

PC klient v počte 3 kusy

Údaj
.......................

1. Cena celkom v € (bez DPH)

€

...........

2. DPH (

.......................

%) v €

€
.......................

3. Cena celkom v € (s DPH)

€

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na
predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného
obstarávania vylúčená.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch
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Príloha č. 5 ku kúpnej zmluve č.
Zoznam subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní
Por.
číslo

Označenie
subdodávateľa

Osoba/osoby
oprávnené konať v Bydlisko osoby oprávnenej Dátum narodenia osoby
mene subdodávateľa
konať v mene
oprávnenej konať v mene
(meno a priezvisko)
subdodávateľa
subdodávateľa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch
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