Záujemci
Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Vážení záujemci,
zasielame Vám vysvetlenie súťažných podkladov ako odpoveď na dotaz jedného zo
záujemcov k verejnej súťaži na predmet zákazky: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej
výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu “ vyhlásenej vo VVO č. 54/2017
zo dňa 16.03.2017 pod značkou 3301-MST.
Otázka č 1 :
V časti B.1 Opis predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky časť 1: Kategória L1: Lôžka
mechanické bez zdvihu ložnej plochy, Tabuľka č. 1 , II. Doplnková výbava nemocničného
lôžka máte uvedenú požiadavku na „Set pevných bezpečnostných čiel a bočníc po celej dĺžke
lôžka pre ťažko zvládnuteľných pacientov “.
Prosíme o zaslanie presnejšieho popisu, poprípade vyobrazenia presného príkladu Vašej
požiadavky.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Set pevných bezpečnostných čiel a bočníc musí byť kompatibilný s lôžkom. Pod daným
parametrom sa rozumie zabezpečenie bezpečného prostredia a polohy pre
nekontrolovateľných pacientov v rámci ľahko vyberateľných čiel a bočníc vyrobených
z pevného materiálu po celej dĺžke lôžka.
Otázka č 2 :
V časti B.1 Opis predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky časť 1: Kategória L1: Lôžka
mechanické bez zdvihu ložnej plochy, Tabuľka č. 1 , II. Doplnková výbava nemocničného
lôžka máte uvedenú požiadavku na „ Delené sklápacie bočnice (2bočnice na každej strane) “.
Požadujete mať možnosť doobjednať a aplikovať delené sklápacie bočnice na už zakúpené
lôžko, alebo požadujete mať možnosť výberu týchto bočníc už pri zadávaní objednávky?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
Uchádzač pre splnenie technických špecifikácií má povinnosť ponúknuť a naceniť obidve
možnosti. Čiže, v prvom kole aukcií sa budú súťažiť obe možnosti, v druhom kole to už bude
záležať na požiadavkách daného zariadenia.
Otázka č 3 :
V časti B.1 Opis predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky časť 3: Kategória L 3: Lôžka
elektrické špecifikácie I, Tabuľka č. 3, III. Matrace a tiež IV. Nočné stolíky máte uvedené 3 a
2 rôzne typy produktov (3 typy matracov a 2 typy nočných stolíkov).
Prosíme o vysvetlenie akým spôsobom bude vyhodnocovaná suma za túto časť, nakoľko
predpokladáme, že k jednému lôžku sa bude dodávať len jeden nočný stolík a taktiež len
jeden matrac.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie ku každému prvku v danej časti predmetu zákazky, na
ktorú predkladá ponuku, jednotkovú cenu v EUR s DPH, tzn. uchádzač ocení všetky
prvky/položky v danej časti predmetu zákazky, teda aj všetky typy matracov a nočných
stolíkov v príslušnej kategórii.
V primárnej elektronickej aukcii (pred uzatvorením rámcovej dohody) budú ponuky
uchádzačov vyhodnocované automatizovaným elektronickým systémom ako súčet všetkých
položiek. Jediným hodnotiacim kritériom je , najnižšia celková cena v EUR s DPH, a to za
každú časť predmetu zákazky samostatne. Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom zmeny
ponuky uchádzača v elektronickej aukcii, sú: jednotkové ceny s DPH každej položky
uvedených v Prílohe č. 1 v časti B.2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Z uvedeného vyplýva, že v primárnej elektronickej aukcii, ktorá predchádza uzatvoreniu
rámcovej dohody, bude ponuka uchádzača hodnotená ako súčet všetkých jednotkových cien v
EUR s DPH a to za každú časť samostatne, pričom verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú
dohodu s úspešnými uchádzačmi, ktorí sa po vyhodnotení ponúk v primárnej elektronickej
aukcii umiestnili na 1. a 2. mieste v poradí pre každú časť predmetu zákazky.
Následne sa uskutoční opätovné otvorenie súťaže, v ktorom bude objednávateľ elektronickou
aukciou vyberať z účastníkov, s ktorými uzatvoril rámcovú dohodu, subjekt s ktorým bude/ú
kupujúci uzavierať kúpnu/e zmluvu/y. Pri opätovnom otvorení súťaže s cieľom zadať zákazku
na základe rámcovej dohody sa na vyhodnotenie ponúk predložených pri opätovnom otvorení
súťaže z hľadiska plnenia kritéria použije automatizovaný elektronický systém. Verejný
obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Kritériom na
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vyhodnotenie ponúk pri tomto postupe bude vždy najnižšia celková cena v EUR s DPH v
danej elektronickej aukcii (danej časti zákazky). Predmetom úpravy ponúk v elektronickej
aukcii budú jednotkové ceny všetkých položiek v EUR s DPH, ktoré má zámer konečný
kupujúci nakúpiť. Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH bude daná ako súčet
jednotkových cien položiek tvoriacich konkrétny predmet zákazky v EUR s DPH . Úspešnou
ponukou sa stane tá, ktorú na základe jediného hodnotiaceho kritéria, najnižšia celková cena s
DPH, vyhodnotí automatizovaný elektronický systém ako najnižšiu.
Otázka č. 4:
V časti B.1 Opis predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky časť 2: Kategória L2: Lôžka
mechanické so zdvihom ložnej plochy, Tabuľka č. 2 , I. Štandardná výbava nemocničného
lôžka máte uvedenú požiadavku na funkciu autoregresie.
Postačuje funkcia autoregresie chrbtového dielu, alebo požadujete dvojitú autoregresiu
(autoregresiu chrbtového aj stehenného dielu)?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Pri kategórií sa funkcia autoregresie sa vzťahuje len na chrbtový diel.
Otázka č. 5 :
V časti B.1 Opis predmetu zákazky, Opis predmetu zákazky časť 3: Kategória L3: Lôžka
elektrické špecifikácie I, Tabuľka č. 3 , I. Štandardná výbava nemocničného lôžka máte
uvedenú požiadavku na ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach.
Ručný ovládač budete akceptovať aj pri doplnkovej výbave postele „delené sklápacie
bočnice“, alebo pri týchto bočniciach požadujete ovládač umiestnený v bočniciach?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach.
Otázka č. 6 :
V časti Súťažné podklady Časť III. Príprava ponuky, 15. Zábezpeka ponuky v bode 15.2 máte
uvedenú výšku zábezpeky pri predkladaní ponuky na všetky časti a tiež na jednotlivé súčasti.
Pokiaľ sa plánujeme zapojiť do viac častí predmetu zákazky, konkrétne časti č.1, časti č.2
a časti č.3. Skladáme zábezpeku vo výške súčtu zábezpek za jednotlivé časti, alebo
v maximálnej výške 500.000 EUR (slovom päťstotisíc EUR)?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
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Zábezpeka ponúk pri predkladaní ponuky pre všetky časti predmetu zákazky je stanovená v
nasledovnej výške 500.000 EUR (slovom päťstotisíc EUR). Z uvedeného vyplýva, že
uchádzač zloží zábezpeku vo výške uvedenej pri konkrétnej časti zákazky. Ak uchádzač
predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, pričom výška súčtu zábezpek uvedených pre
jednotlivé časti predmetu zákazky, na ktoré predložil uchádzač ponuku, je vyššia ako 500.000
EUR bez DPH, uchádzač zloží zábezpeku maximálne vo výške 500.000 EUR bez DPH.
Konkrétny príklad: Ak uchádzač predloží ponuku na časti predmetu zákazky č.1, č.2 a č.3,
výška zábezpeky spočítaním jednotlivých zábezpek, určených pre každú časť predmetu
zákazky, pri predložení ponuky na časti predmetu zákazky č.1, č.2 a č.3 je v súčte 529.878,33
EUR, teda uchádzač zloží zábezpeku vo výške 500.000 EUR bez DPH.

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ v.r.
riaditeľ OVO
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