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Vec: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a
záručného servisu “ – nadlimitná zákazka, verejná súťaž
– oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
MZSR – Odboru verejného obstarávania ako verejnému obstarávateľovi bola doručená
„ Žiadosť o nápravu podľa §164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom “(ďalej len „Žiadosť“). Písomnú
žiadosť o nápravu, bola podaná u nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet
zákazky: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a
záručného servisu “ - verejná súťaž.
Žiadosťou sa verejný obstarávateľ zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165
ods. 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “) v nasledovnom znení:
akceptuje v nasledovných bodoch :
-

1. Príloha č. 2 Rámcovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby,
bod 1:
Požiadavku na 2 x auditná prehliadka / ročne pre všetky kategórie lôžok považujeme
za neprimeranú. Pre vysvetlenie iba dodávame, že pri vyčerpaní celkového počtu
lôžok 7. 029 kusov je potrebné pri auditných prehliadkach skontrolovať 56,5 lôžok
každý pracovný deň. Preto považujeme túto požiadavku za neprimeranú z dôvodu
zbytočne navýšenej ceny produktu.
Chápeme opodstatnenosť tejto požiadavky pre lôžka kategórie L4, L5, L6, L7, kde sa
jedná o intenzívne a OAIM lôžka, a preto navrhujeme upresniť túto požiadavku na
,, vykonanie auditných prehliadok 2 x ročne na každom dodanom nemocničnom lôžku
kategórie L4, L5, L6, L7. Na kategórie L1, L2, L3 , L8 a L9 vykonať iba BTK pred
koncom záručnej doby ( 60 mesiacov )
Odboveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu požiadavku v uvedenom bode

-

4. Príloha č. 2 Rámcovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby
bod 6:
Obstarávateľ požaduje aby dodávateľ počas trvania záručnej doby odstránil vady do
24 hodín v prípade, že nie je potrebná dodávka originálneho náhradného dielu,
prípadne do 72 hodín v prípade, že pre opravu vady je potrebná dodávka originálneho
dielu.
Takúto požiadavku pre všetky kategórie lôžok považujeme za neprimeranú. Pre
vysvetlenie, vychádzajúc z bežnej praxe, lôžka kategórie L1, L2, L3, L8, L9 sú
základnými bežnými lôžkami prevažne používanými na oddeleniach štandardnej, t.j.
nie kritickej a intenzívnej starostlivosti, a preto požiadavka na odstránenie vád vo
vyššie uvedených lehotách je podľa nášho názoru neopodstatnená.
Odboveď verejného obstarávateľa:
Pôvodný text verejný obstarávateľ nahrádza: Verejný obstarávateľ požaduje,aby
dodávateľ počas trvania záručnej doby odstránil vady do 72 hodín v prípade, že nie je
potrebná dodávka originálneho dielu, prípadne do 120 hodín, v prípade, že pre opravu
je potrebná dodávka originálneho náhradného dielu.
Uvedené platí pre kategórie L1, L2, L3, L8, L9

-

6. Príloha č. 2 Rámcovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby
bod 4:
Obstarávateľ stanovuje zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti odpovedania
dodávateľa na nahlásenie vady o viac ako 1 hodinu od predpokladaného času na 1000
EUR za každé jedno porušenie zvlášť. Pokuta v takejto výške je vzhľadom na
charakter predmetu zákazky neprimeraná. Chápeme, že obstarávateľ chce mať istotu,
že dodávateľ bude kladne pristupovať k plneniu servisných záležitostí, no
podmieňovanie takouto pokutou je neprimerané. Opäť vychádzajúc z bežnej prax,
lôžka kategórie L1, L2, L3, L8, L9 sú základnými bežnými lôžkami prevažne
používanými na oddeleniach štandardnej , t.j. nie kritickej a intenzívnej starostlivosti,
v prípade, že sa aj vyskytne nejaká vada, ktorá spôsobí čiastočne obmedzenie
funkčnosti lôžka, nedochádza tým k priamemu a neodkladnému ohrozeniu zdravia
pacienta.
Chápeme potrebu promptného odpovedania na nahlásenie vady na intezívnych
lôžkach kategórie L4, L5, L6 a L7, no aj v tomto prípade pokuta v požadovanej výške
je neprimeraná.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme zmeniť výšku zmluvnej pokuty v
tomto bode na 100 EUR za každé jedno porušenie zvlášť.
Odboveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu požiadavku v uvedenom bode
S pozdravom
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