Záujemci

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Vážení záujemci,
Uvádzame a zverejňujeme Vám vysvetlenie súťažných podkladov na otázky jedného zo
záujemcov vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej
výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu “.
1. A.1 Časť III, odsek 15.6 b)
otázka: čo presne znamená ,, neposkytnúť súčinnosť “
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Podľa zákona o verejnom obstarávaní je povinnosťou úspešného uchádzača byť k dispozícií
verejnému obstarávateľovi , a to v tom zmysle, že musí poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, pretože táto súčinnosť je potrebná na uzatvorenie rámcovej dohody takým
spôsobom, aby uvedená zmluva mohla byť uzavretá v zákonných lehotách, platí to v tom
prípade, ak bol uchádzač na jej uzatvorenie riadne vyzvaný.
2. A.2., Časť 3, odsek 3.1.
otázka č. 1 : je platným dokladom aj referencia ak odberateľom nebol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 7, resp. § 9 zákona 343/2015 v platnom
znení?
otázka č. 2: je možné predložiť zoznam dodávok tovarov v rámci celej Európskej
únie?
Poznámka: obmedzenie referencií len na slovenský trh sa javí ako diskriminačné
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Nie je právom verejného obstarávateľa obmedziť preukázanie § 34 zákona 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), na vyhradené územie, nakoľko verejný
obstarávateľ nemôže stanovovať podmienky účasti nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.
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3. 3. A.2., Časť 3, odsek 3.1.2
otázka č. 1: čo presne je zoznam poskytnutých služieb - myslí sa tým Servisná zmluva
alebo jednotlivé objednávky na servis?
otázka č. 2: je možné predložiť zoznam dodávok tovarov v rámci celej Európskej
únie?
Poznámka: obmedzenie referencií len na slovenský trh sa javí ako diskriminačné.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Štruktúra zoznamu poskytnutých služieb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukáže
splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 zákona o verejnom
obstarávaní, nie je verejným obstarávateľom taxatívne určená. Z predložených dokladov musí
však byť zrejmé a nespochybniteľné, že uchádzač je spôsobilý poskytovať definovanú službu.
Nie je právom verejného obstarávateľa obmedziť preukázanie § 34 zákona 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), na vyhradené územie, nakoľko verejný
obstarávateľ nemôže stanovovať podmienky účasti nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.

4. B.1.
otázka: v niektorých kategóriách lôžok požadujete viac typov matracov. Máme to
chápať tak, že konečný odberateľ si v čiastkovej kúpnej zmluve určí požadovaný typ
matraca a tým pádom až do uzavretia ČKZ nie je možné určiť koľko matracov
konkrétneho typu sa bude požadovať?
Poznámka: vzhľadom k požadovaným počtom a neobvykle enormným sankciám za
meškanie dodávky je veľmi ťažké plánovať výrobu jednotlivých typov matracov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Konečný odberateľ si v čiastkovej kúpnej zmluve určí aj typ a množstvo
požadovaných matracov. V súlade s ustanoveniami rámcovej dohody, Čl. IV, bod 4.5
je zrejmé, že konečný užívateľ prostredníctvom uzatvorenej čiastkovej kúpnej zmluvy
definuje presné množstvo tovaru.
5. B.2., Článok V., odsek 5.3., časť II(i)
otázka č. 1: je možné v rámci čiastkovej kúpnej zmluvy dojednať dlhší dodací
termín?
otázka č. 2: Je k dispozícii časový plán obstarávaní v rámci opätovného otvorenia
súťaže (kedy, aké a koľko lôžok)?
Poznámka: celková navrhovaná dodacie lehota je 52 dní (10 dní v zmysle odseku 4.8.
+ 42 dní v zmysle odseku 5.3., časť II(i)). Vzhľadom k tomu, že počet objednaných
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lôžok v rámci ČKZ sa môže pohybovať od 1 ks po maximálny počet v jednotlivých
kategóriách, môže nastať situácia keď nebude možné zabezpečiť výrobu a dodávku v
požadovanej lehote. Extrémne vysoké sankcie za meškanie dodávky nám prakticky
znemožňujú podať serióznu ponuku, ktorú budeme schopní naplniť. Považujeme to za
diskriminačné.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
V Súťažných podkladoch v časti B.2 Obchodné podmienky predmetu dodania zákazky
v článku VI. bod 5.3. časť II písm. (i) Rámcovej dohody verejný obstarávateľ uvádza
nasledovné: ,, Dodávateľ sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do
určeného miesta dodania. Maximálna doba dodania tovaru je 6 kalendárnych týždňov
od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pričom v kúpnych zmluvách môžu zmluvné
strany dohodnúť aj kratšiu dobu dodania tovaru. Doba poskytnutia služieb je
stanovená v prílohe č. 2 tejto RD. “
Uvedené verejný obstarávateľ nahrádza textom: ,, Dodávateľ sa zaväzuje kupujúcemu
dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta dodania. Maximálna doba
dodania tovaru je 6 kalendárnych týždňov od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy,
pričom v čiastkových kúpnych zmluvách môžu zmluvné strany dohodnúť aj kratšiu
dobu dodania tovaru. V prípade, ak dodávateľ uzavrie čiastkovú kúpnu zmluvu s
kupujúcim alebo viac čiastkových kúpnych zmlúv s kupujúcimi na dodanie viac ako
100 kusov tovaru súbežne, je oprávnený si s ďalším kupujúcim, ktorý si od dodávateľa
objedná tovar, dohodnúť v čiastkovej kúpnej zmluve dlhšiu dobu dodania tovaru ako 6
kalendárnych týždňov, za podmienky preukázania záväzku dodávateľa dodať na
základe uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy viac ako 100 kusov tovaru
predchádzajúcemu kupujúcemu/predchádzajúcim kupujúcim súbežne v maximálnej
dobe dodania. Doba poskytnutia služieb je stanovená v prílohe č. 2 tejto RD. “
Výsledkom predmetného postupu verejného obstarávania je uzatvorenie rámcovej
dohody/rámcových dohôd na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto rámcovej dohody. Oprávnení verejní obstarávatelia môžu počas celej doby
platnosti predmetnej rámcovej dohody uzatvárať čiastkové kúpne zmluvy na predmet
rámcovej dohody v závislosti na svojich prevádzkových potrebách.
6. B.2., Článok VII., odsek 7.1 a 7.4
otázka: je možné upraviť sankcie v týchto odsekoch tak, aby boli pre obe strany
rovnako vyvážené?
Poznámka: v obchodnej praxi v rámci EU je bežne uplatňovaný princíp reciprocity
zmluvných sankcií. V tomto prípade, keď zmluvná pokuta za omeškanie dodávky je
vo výške 10% z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania a za omeškanie s
plnením peňažného záväzku je možnosť fakturovať úrok z omeškania v zmysle
platných právnych predpisov (§ 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení
zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
21/2013 Z. z. - základná úroková sadzba ECB + 8 percentuálnych bodov), sa jedná o
extrémnu disproporciu v sankciách pre zmluvné strany.
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
V Súťažných podkladoch v časti B.2 Obchodné podmienky predmetu dodania zákazky
v článku VII, bod 7.1 Rámcovej dohody verejný obstarávateľ uvádza nasledovné: „V prípade
omeškania dodávateľa s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo dohodnutými v zmysle
tejto RD, je kupujúci oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny
nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je dodávateľ v omeškaní, a to za každý deň
omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny príslušného tovaru bez DPH
uvedenej v kúpnej zmluve. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s termínmi dodania tovaru
o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od RD a kupujúci od príslušnej
čiastkovej kúpnej zmluvy.“
Uvedené verejný obstarávateľ nahrádza textom: ,, V prípade omeškania dodávateľa
s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo dohodnutými v zmysle tejto RD, je kupujúci
oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny nedodaného plnenia
bez DPH, s ktorým je dodávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania, maximálne však do
výšky 100 % z kúpnej ceny príslušného tovaru bez DPH uvedenej v kúpnej zmluve. Ak sa
dodávateľ dostane do omeškania s termínmi dodania tovaru o viac ako 10 dní, je objednávateľ
oprávnený odstúpiť od RD a kupujúci od príslušnej čiastkovej kúpnej zmluvy.“

7. B.2., Článok VI., odsek 6.6
Štruktúra vystavovania faktúr na úhradu zvyšných 20% kúpnej ceny (10% na základe
faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru
kupujúcemu, 5% na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 36 mesiacov
odo dňa dodania tovaru kupujúcemu a 5% na základe faktúry vystavenej predávajúcim
po uplynutí 60 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu) je v priamom rozpore
so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zmysle platného znenia.
Podľa §73, časť a) tohto zákona musí byť faktúra vyhotovená do 15 dní odo dňa
dodania tovaru alebo služby (teda od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia).
Prosím o vysvetlenie.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch v časti B.2 Obchodné podmienky
predmetu dodania zákazky v článku VI, bodu 6.6 Rámcovej dohody uvádza:
„ Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar, v ktorej je už zahrnutá aj cena za služby
poskytované počas záručnej doby podľa prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim najskôr po dodaní tovaru a podpísaní
dodacieho listu preukazujúceho komplexnú dodávku, inštaláciu, uvedenie do
prevádzky tovaru bez akýchkoľvek nedorobkov alebo vád a zaškolenie
zdravotníckeho personálu kupujúceho s obsluhou tovaru v deň inštalácie tovaru
nasledovne:
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80 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru
kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní
odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu. Kupujúci vykoná
úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako predávajúceho. Za
deň splnenia záväzku kupujúceho z kúpnej zmluvy sa považuje deň pripísania kúpnej
ceny na účet dodávateľa ako predávajúceho;
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 12
mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za
splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so
splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry;
5 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 36
mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za
splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so
splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry;
5 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 60
mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za
splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so
splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry “
Uvedené verejný obstarávateľ nahrádza textom: ,, Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za
tovar, v ktorej je už zahrnutá aj cena za služby poskytované počas záručnej doby
podľa prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy na základe faktúry vystavenej
predávajúcim najskôr po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu
preukazujúceho komplexnú dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky tovaru
bez akýchkoľvek nedorobkov alebo vád a zaškolenie zdravotníckeho personálu
kupujúceho s obsluhou tovaru v deň inštalácie tovaru nasledovne:
80 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od
dodania tovaru kupujúcemu, t.j. odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru, so
splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej
faktúry kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom
na účet dodávateľa ako predávajúceho.
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od
uplynutia komplexnej záruky v trvaní 36 mesiacov na mechanické, hydraulické,
elektrické a prídavné časti lôžka a matrace odo dňa ich protokolárneho odovzdania
kupujúcemu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne
a vecne správnej faktúry kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako predávajúceho.
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od
uplynutia komplexnej záruky v trvaní 60 mesiacov na konštrukciu lôžka a nočné
TEL.: 02/ 59373322

FAX: 02/54789321

www.health.gov.sk

stolíky odo dňa ich protokolárneho odovzdania kupujúcemu, so splatnosťou 60
kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry
kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na účet
dodávateľa ako predávajúceho.

S pozdravom
JUDr. Miroslav BOHÁČ, v.r.
riaditeľ OVO

TEL.: 02/ 59373322

FAX: 02/54789321

www.health.gov.sk

