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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na 

najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie zmluvy  

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 
„Dvojdetektorová tomografická hybridná gama kamera SPECT  

s premennými uhlami nastavenia detektorov“ 
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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Identifikácia Vyhlasovateľa  

Obchodný názov:  BIONT, a.s. 
Sídlo: Karloveská 63, 842 29  Bratislava 
IČO: 35 917 571 
Kontaktná osoba: Ján Oravík,  
 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.  
 Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 
Email: joravik@p-m.sk 
 
(ďalej len "Vyhlasovateľ") 

   
2 Predmet obchodnej verejnej súťaže 

2.1 Vyhlasovateľ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 
(ďalej len "návrh"), predmetom ktorej je Dvojdetektorová tomografická hybridná gama kamera 
SPECT s premennými uhlami nastavenia detektorov. Súčasťou predmetu je dodanie, montáž, 
inštalácia, uvedenie do prevádzky a záručný servis dodávaného zariadenia. 

2.2 Podrobný popis predmetu obchodnej verejnej súťaže je uvedený v Prílohe č. 1 týchto podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. 

2.3 Predkladateľ návrhu (ďalej len "Navrhovateľ") predloží návrh vypracovaný v súlade so 
zverejnenou výzvou na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy a týmito podmienkami obchodnej 
verejnej súťaže. Vyhlasovateľ vyradí zo súťaže návrhy všetkých Navrhovateľov, ktoré budú 
predložené v rozpore so zverejnenou výzvou na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy a týmito 
podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

3 Zásady obsahu zmluvy 

3.1 Vyhlasovateľ uzatvorí s úspešným Navrhovateľom zmluvu, ktorú predloží Navrhovateľ vo svojom 
návrhu, pričom táto zmluva musí byť vypracovaná v súlade týmito podmienkami obchodnej 
verejnej súťaže. 

3.2 Odplata za plnenie predmetu obchodnej verejnej súťaže bude do zmluvy doplnená po ukončení 
tejto obchodnej verejnej súťaže, pričom jej výška bude určená výsledkom dosiahnutým v tejto 
obchodnej verejnej súťaži. 

3.3 Vyhlasovateľ stanovil zmluvné podmienky, ktoré musí každý Navrhovateľ do zmluvy, ktorú 
predloží vo svojom návrhu, v nezmenenej podobe zapracovať. Tieto zmluvné podmienky sú 
uvedené v Prílohe č. 2.  

4 Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia predmetu obchodnej verejnej súťaže je sídlo Vyhlasovateľa uvedené v bode 1 
tejto časti týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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5 Záväzné termíny realizácie obchodnej verejnej súťaže 
 

5.1 Osobné konzultácie k podmienkam – vysvetľovanie 
 

5. decembra 2018 

5.2 Termín predloženia návrhov Navrhovateľov 
 

14. decembra 2018 

5.3 Otvorenie obalov s označením „KRITÉRIÁ“ 14. decembra 2018 
 

5.4 Lehota na oznámenie úspešného návrhu 20. decembra 2018 
 

5.5 
 

Lehota viazanosti platnosti predložených návrhov 31. mája 2019 

6 Oprávnený Navrhovateľ 

6.1 Navrhovateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči Vyhlasovateľovi 
samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Vyhlasovateľovi 
spoločne. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy uzatvorila a predložila Vyhlasovateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi, 
ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
Vyhlasovateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu obchodnej verejnej súťaže. 

 

7. Podmienky účasti 

7.1 Navrhovateľ je oprávnený zúčastniť sa obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak preukáže 
splnenie nasledovných podmienok účasti: 

 7.1.1 Osobné postavenie 

 Navrhovateľ preukáže, že: 

 a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný 
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 
skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

 e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 
k predmetu zákazky, na ktorú predkladá Navrhovateľ návrh, 

 g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže Vyhlasovateľ preukázať, 
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  h) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy 
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 

 i) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o 
registri partnerov verejného sektora v platnom znení. 

Podrobné informácie sú uvedené v bode 12.4 týchto súťažných podmienok. 

 

 7.1.2 Finančné a ekonomické postavenie 

 Navrhovateľ preukáže, že: 

a) si riadne plní svoje finančné záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade 
splácania úveru a pod.) a nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky. 

Podrobné informácie sú uvedené v bode 12.5 týchto súťažných podmienok. 

 

 7.1.3 Technická a odborná spôsobilosť 

 Navrhovateľ preukáže, že 

 a) je schopný dodať zariadenie spĺňajúce všetky potrebné normy, 

 b) realizoval zákazky rovnakého alebo obdobného predmetu, 

Podrobné informácie sú uvedené v bode 12.6 týchto súťažných podmienok. 

8. Náklady na vypracovanie návrhu 

8.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu a iných dokladov súvisiacich 
s oznámením o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ako i spojené s predkladaním návrhov 
znáša Navrhovateľ bez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
obchodnej verejnej súťaže. 

8.2 Obálky návrhov doručených na adresu uvedenú v bode 14.1 tejto časti podmienok obchodnej 
verejnej súťaže a predložené v lehote na predkladanie návrhov podľa bodu 14.2 tejto časti, ktoré 
boli otvorené podľa bodov 17 a 18 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže, sa 
Navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o obchodnej verejnej súťaži. 
Navrhovateľom budú vrátené obaly, ktoré v rámci vyhodnocovania neboli otvorené. 

8.3 Navrhovatelia zodpovedajú za pozorné preštudovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
vrátane všetkých prípadných doplnení podmienok súťaže, ktoré môžu byť zverejnené počas 
lehoty na predkladanie návrhov. V prípade, že Navrhovateľ uspeje, nebudú sa brať do úvahy 
žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny návrhu vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností 
Navrhovateľa. 

8.4 Predložením svojich návrhov sa Navrhovatelia pokladajú za oboznámených so všetkými 
relevantnými zákonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom 
ovplyvňovať alebo platia pre operácie a činnosti obsiahnuté v návrhu a následne v koncesnej 
zmluve. 
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II. KOMUNIKÁCIA 

9 Forma komunikácie medzi Vyhlasovateľom a Navrhovateľmi 

9.1 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi Vyhlasovateľom a 
Navrhovateľmi možno uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu 
tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, zásadne písomnou 
formou. 

9.2 Pri komunikácii elektronickou poštou (e-mailom), alebo faxom (ďalej „elektronické prostriedky“), 
ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa stávajú platnými od momentu 
prvého doručenia elektronickou formou len v prípade, že sa doručia aj v písomnej listinnej forme 
poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 14.1 podmienok obchodnej verejnej súťaže. V 
písomnej listinnej forme musia byť zaslané alebo osobne doručené najneskôr nasledujúci deň po 
odoslaní informácie elektronickými prostriedkami. 
 

9.3 V prípade doručenia informácie elektronickou formou a splnenia podmienky uvedenej v 
predchádzajúcej vete, sa za doručenie informácie pokladá moment prvého doručenia 
elektronickou formou. V prípade doručenia e-mailu je pre overenie týchto časových údajov 
rozhodujúci údaj v prevádzkových záznamoch e-mailového servera Vyhlasovateľa. Za moment 
doručenia sa pokladá moment doručenia e-mailu Vyhlasovateľovi. 
 

9.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne 
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

III. PRÍPRAVA NÁVRHU 

10 Osobné konzultácie k podmienkam – vysvetľovanie 

10.1 Osobná konzultácia k týmto podmienkam obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 
5. decembra 2018 na adrese Vyhlasovateľa uvedenej v bode 1 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. Začiatok osobnej konzultácie stanovil Vyhlasovateľ na 14:30 miestneho času. 

10.2 Navrhovatelia, ktorí prejavia záujem o účasť na osobnej konzultácii, musia ohlásiť svoj záujem e-
mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 najneskôr 3. decembra 2018 
do 15:00 miestneho času. V prípade, že žiadny Navrhovateľ neprejaví záujem v stanovenom 
termíne, osobná konzultácia sa neuskutoční. 

10.3 Informácie poskytnuté počas osobnej konzultácie, ktoré môžu mať vplyv na prípravu návrhu a 
výber najvhodnejšieho návrhu, budú zverejnené rovnakým spôsobom ako tieto podmienky 
súťaže. 

11 Vyhotovenie návrhu 

11.1  Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu. 

11.2 Návrh musí byť vyhotovený nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
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čitateľný a podpísaný Navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene 
Navrhovateľa. 

11.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace návrh, požadované v týchto podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže, musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
overené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. 

11.4 Návrh a ďalšie doklady v obchodnej verejnej súťaži musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
Ak návrh predkladá Navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do 
slovenského jazyka. 

IV. PREDKLADANIE NÁVRHU A VÝHRADNÉ OPRÁVNENIA VYHLASOVATEĽA 

12 Vypracovanie a predloženie návrhu 

12.1 Navrhovateľ vypracuje a predloží návrh v súlade s výzvou na podávanie návrhov na uzavretie 
zmluvy a týmito podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

12.2 Návrh musí obsahovať identifikáciu Navrhovateľa v rozsahu: 

12.2.1 Navrhovateľ, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom uvedie: meno a priezvisko, dátum 
narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu na doručovanie, DIČ, bankové spojenie, 
email, 

12.2.2 Navrhovateľ, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom uvedie: obchodné meno, IČO, 
miesto podnikania, údaj o zápise v príslušnom registri, adresu na doručovanie, DIČ, IČ 
DPH, bankové spojenie, email, 

12.2.3 Navrhovateľ, ktorý je právnickou osobou podnikateľom uvedie: obchodné meno, IČO, 
sídlo, údaj o zápise v príslušnom registri, adresu na doručovanie, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie, email. 

12.3 Návrh predloží Navrhovateľ v dvoch samostatných častiach s označením: 

12.3.1. OSTATNÉ v rozsahu: 

12.3.1.1 dokladov, ktorými Navrhovateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa 
bodu 7.1 týchto súťažných podmienok dokladmi podľa bodov 12.4, 12.5 
a 12.6 týchto súťažných podmienok, 

12.3.2. KRITÉRIÁ v rozsahu: 

12.3.1.2 návrhu zmluvy vypracovaného v súlade s prílohou č. 2 týchto podmienok 
obchodnej verejnej súťaže, 

12.3.1.3 vyplnený formulár v súlade s prílohou č. 3 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. 

12.4  Navrhovateľ preukáže splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi preukazujúcimi osobné 
postavenie Navrhovateľa: 

12.4.1 výpis z obchodného registra príslušného okresného súdu podľa sídla Navrhovateľa 
alebo výpis z iného registra, 

12.4.2 vyhlásenie Navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
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určenými Vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané Navrhovateľom 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať za Navrhovateľa, 

12.4.3 vyhlásenie Navrhovateľa, že Navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

12.4.4 vyhlásenie Navrhovateľa, že Navrhovateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

12.4.5 vyhlásenie Navrhovateľa, že Navrhovateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním, 

12.4.6 vyhlásenie Navrhovateľa, že voči Navrhovateľovi, nie sú splnené podmienky na 
podanie návrhu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, nebolo 
začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol vyhlásený konkurz, nebola 
povolená reštrukturalizácia, nie je v likvidácii, ani nebolo voči nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

12.4.7 vyhlásenie Navrhovateľa, že Navrhovateľ nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia 
mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých 
vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

12.4.8 platné potvrdenie o zápise v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. 

12.4.9 v prípade, že má Navrhovateľ za to, že predkladané informácie spolu s návrhom majú 
povahu obchodného tajomstva, Navrhovateľ predloží vyhlásenie, ktorým určí 
informácie a listiny s povahou obchodného tajomstva a udelí súhlas Vyhlasovateľovi 
s oboznámením sa s týmito skutočnosťami za účelom posúdenia predkladaného 
návrhu. 

12.5 Navrhovateľ preukáže splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi preukazujúcimi 
ekonomické a finančné postavenie Navrhovateľa: 

12.5.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že 
za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je 
schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade 
splácania úveru a pod.). Navrhovateľ tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané 
osobou oprávnenou konať v mene Navrhovateľa, v ktorom Navrhovateľ vyhlási, že 
nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých 
predložil vyjadrenie banky. 

12.6 Navrhovateľ preukáže splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi preukazujúcimi 
technickú alebo odbornú spôsobilosť: 

12.6.1 CE/EC certifikátom zariadenia, ktoré sa Navrhovateľ vo svojom návrhu zaväzuje v 
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prípade úspešnosti návrhu dodať, a Vyhlásením o zhode daného zariadenia. V prípade 
cudzojazyčnej verzie dokumentov sa požaduje predložiť úradný preklad. Nevyžaduje 
sa predložiť originály alebo úradne overené kópie týchto dokumentov. 

12.6.2 zoznamom realizovaných zákaziek za hospodárske roky 2018, 2017, 2016 a 2015 
s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia, pričom: 

a)  zoznam musí obsahovať minimálne 1 platnú referenčnú zákazku, 

b) pri každej zákazke musí byť uvedená platná identifikácia zákazníka a kontaktné 
údaje osoby zákazníka, u ktorej možno plnenie zákazky overiť;  

obdobným predmetom plnenia sa pre účely tejto obchodnej verejnej súťaže chápe 
dodanie a montáž Dvojdetektorovej tomografickej hybridnej gama kamery SPECT s 
premennými uhlami nastavenia detektorov s technickou špecifikáciou podobnou 
zariadeniu obstarávanému touto obchodnou verejnou súťažou. 

12.7 Navrhovateľ môže na preukázane splnenia podmienok účasti v časti ekonomické a finančné 
postavenia a/alebo technická alebo odborná spôsobilosť využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na 
ich právny vzťah. V takomto prípade musí Navrhovateľ Vyhlasovateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
splnenia podmienok účasti. Túto skutočnosť Navrhovateľ preukazuje písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať splnenie 
podmienok účasti, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

12.8 Navrhovateľ predloží návrh v uzavretom obale podľa bodu 13 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 14.1 
a v lehote na predkladanie návrhov podľa bodu 14.2 týchto podmienok obchodnej verejnej 
súťaže. V prípade, ak Navrhovateľ predloží návrh prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci termín doručenia návrhu Vyhlasovateľovi. 

12.9 Pri osobnom doručení návrhu Navrhovateľom, Vyhlasovateľ vydá Navrhovateľovi potvrdenie 
o jeho prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia návrhu. 

13 Označenie obalu návrhu 

13.1 Navrhovateľ vloží návrh do samostatného nepriehľadného obalu. Obal návrhu musí byť 
uzatvorený, zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými 
údajmi podľa bodu 13.2 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

13.2 Na obale návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje: 
13.2.1 obchodné meno a sídlo Vyhlasovateľa, 
13.2.2 označenie: „Obchodná verejná súťaž – ZÁVÄZNÁ PONUKA - neotvárať“, 
13.2.3 označenie: „GAMA KAMERA 2“. 

13.3 Obal bude obsahovať dva samostatné uzatvorené, zapečatené/zabezpečené proti 
nežiaducemu otvoreniu a označené obaly s označením: 

 13.3.1 „OSTATNÉ“ (s obsahom podľa 12.3.1 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže) a 
13.3.2 „KRITÉRIÁ“ (s obsahom podľa 12.3.2 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže). 

14 Miesto a lehota na predkladanie návrhov 

14.1 Návrhy musia byť doručené Vyhlasovateľovi na adresu PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., 
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava jedným z nižšie uvedených spôsobov: 
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14.1.1 poštovou zásielkou alebo  
14.1.2 osobne v pracovných dňoch v pracovnom čase od 10:00 do 15:00 hod. miestneho 

času. 

14.2 Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 14. decembra 2018 o 10:00 hod. miestneho času. 
Návrh predkladaný formou poštovej prepravy musí byť doručený Vyhlasovateľovi v lehote na 
predkladanie návrhov. 

14.3 Návrh Navrhovateľa predložený po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov uvedenej v bode 14.2 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže sa vráti Navrhovateľovi neotvorený. 

15 Doplnenie, zmena, odvolanie a vysvetľovanie návrhu 

15.1 Navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie návrhom podľa bodu 14.2 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

15.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie návrhu je možné vykonať odvolaním pôvodného návrhu na 
základe písomnej žiadosti Navrhovateľa, podpísanej Navrhovateľom alebo osobou oprávnenou 
konať za Navrhovateľa, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu podľa bodu 14.1 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. Doplnený, zmenený alebo 
inak upravený návrh je potrebné doručiť v lehote na predkladanie návrhov podľa bodu 14.2 týchto 
podmienok obchodnej verejnej súťaže a na adresu podľa bodu 14.1 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. 

15.3 Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti môže Vyhlasovateľ vyzvať Navrhovateľov, ktorí splnili 
podmienky účasti k osobným konzultáciám. Predmetom osobných konzultácií bude 
vysvetľovanie návrhov predložených Navrhovateľmi, ktorí splnili podmienky účasti. Vyhlasovateľ 
oznámi Navrhovateľom termín realizácie osobných konzultácií najneskôr dva dni vopred.  

16 Vyhradené práva Vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže 

16.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

16.1.1 meniť všetky podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže, pričom túto zmenu je 
Vyhlasovateľ povinný bezodkladne oznámiť Navrhovateľovi a súčasne zverejniť zmenu 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky 
súťaže, 

16.1.2 odmietnuť bez uvedenia dôvodu všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú 
súťaž bez výberu návrhu a obchodnú verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú, 

16.1.3 predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, 

16.1.4 v prípade zistenia neúplnosti návrhu z hľadiska požiadaviek Vyhlasovateľa, uvedených v 
týchto podmienkach obchodnej verejnej súťaže a súťažných podkladoch, vyradiť návrh z 
obchodnej verejnej súťaže, 

16.1.5 rokovať s úspešným Navrhovateľom o konkrétnych ustanoveniach zmluvy predloženej 
Navrhovateľom v jeho návrhu po oznámení prijatia jeho návrhu, 

16.1.6 v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu, vyzvať Navrhovateľa na 
jeho doplnenie v čase od otvorenia návrhu do času vyhodnotenia návrhov, 

16.1.7 vyradiť z obchodnej verejnej súťaže návrh, ktorý bol predložený po lehote určenej v týchto 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže. 
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16.1.8 rokovať po otvorení a vyhodnotení návrhov podľa bodu 17 týchto súťažných podmienok 
s Navrhovateľmi, ktorých návrhy sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste. 

V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE NÁVRHOV 

17 Otváranie obalov s označením „KRITÉRIÁ“ 

17.1 Otváranie obalov s označením „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční na adrese PROCESS MANAGEMENT, 
s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava. 

17.2 Otváranie obalov s označením „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční dňa 14. decembra 2018 o 11:00 
miestneho času. Navrhovateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na otváraní obalov označených ako 
„KRITÉRIÁ“. Vyhlasovateľ otvorí všetky obaly s označením „KRITÉRIÁ“ predložené 
Navrhovateľmi. 

17.3  Vyhlasovateľ následne výzve navrhovateľov, ktorí predložili súťažné návrhy, na účasť 
v elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa uskutoční len v prípade, ak budú v tejto obchodnej 
verejnej súťaži predložené minimálne 2 (dva) súťažné návrhy. Súčasťou výzvy na účasť 
elektronickej aukcii budú podmienky realizácie elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej 
aukcie bude automatizované zoradenie súťažných návrhov na základe stanoveného kritéria 
hodnotenia, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH, pričom na 1. mieste sa umiestni návrh 
s najnižšou cenou v EUR bez DPH. 

17.4 Ak Navrhovateľ nevyplní kritériá v súlade s prílohou č. 3. týchto podmienok obchodnej verejnej 
súťaže, Vyhlasovateľ takýto návrh vylúči z procesu vyhodnocovania obchodnej verejnej súťaže. 

17.5  Na vyhodnotenie návrhov zriadi Vyhlasovateľ komisiu pozostávajúcu z 3 (troch) členov určených 
Vyhlasovateľom. 

18 Otváranie obalov s označením „OSTATNÉ“ 

18.1  Po zostavení poradia návrhov podľa bodu 17.3 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže 
Vyhlasovateľ otvorí a vyhodnotí obal návrhu s označením „OSTATNÉ“, ktorý sa umiestnil na 
1. mieste v rámci vyhodnotenia a zostavenia poradia podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 3 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

18.2 Ak bude návrh, ktorý sa umiestni na 1. mieste, zo súťaže v zmysle bodu 19 týchto podmienok 
obchodnej verejnej súťaže vylúčený, Vyhlasovateľ otvorí a vyhodnotí obal návrhu s označením 
„OSTATNÉ“, ktorý sa umiestni nasledujúcom mieste (t. j. na 2. mieste) v rámci vyhodnotenia a 
zostavenia poradia podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 3 týchto podmienok obchodnej verejnej 
súťaže. Ak bude návrh, ktorý sa umiestni na 2. mieste alebo ďalších miestach, zo súťaže v zmysle 
bodu 19 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže vylúčený, Vyhlasovateľ uplatní rovnaký 
postup, aký uplatní po vylúčení návrhu, ktorý sa umiestni na 1. mieste. 

18.3 Navrhovateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na otváraní obalov s označením „OSTATNÉ“. 

19 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet plnenia 

19.1 Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet plnenia tejto obchodnej 
verejnej súťaže účasti je neverejné. Vyhlasovateľ vyhodnotí návrh otvorený podľa bodu 18 týchto 
podmienok obchodnej verejnej súťaže z hľadiska splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na 
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podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži, ako aj splnenia požiadaviek na predmet plnenia 
uvedených v prílohe č. 1 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

19.2 Ak návrh nespĺňa podmienky uvedené v bode 19.1 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže, 
Vyhlasovateľ tento návrh vylúči spôsobom špecifikovaným v týchto podmienkach obchodnej 
verejnej súťaže. Vyhlasovateľ následne postupuje podľa bodu 18.2 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. 

19.3 Platným návrhom je návrh, ktorý spĺňa všetky požiadavky Vyhlasovateľa na podmienky účasti 
v obchodnej verejnej súťaži, ako aj všetky požiadavky na predmet plnenia uvedené v prílohe č. 1 
týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými Vyhlasovateľom v týchto 
podmienkach obchodnej verejnej súťaže. 

19.4 Úspešným návrhom je návrh, ktorý je v zmysle bodu 19.3 týchto podmienok obchodnej verejnej 
súťaže platným návrhom a zároveň sa po vylúčení neplatných návrhov umiestni v zmysle bodu 
17.3 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže na 1. mieste. 

VI. PRIJATIE NÁVRHU 

20 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov 

20.1 Vyhlasovateľ po vyhodnotení návrhov písomne oznámi všetkým Navrhovateľom, ktorých návrhy 
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia návrhov. Úspešnému Navrhovateľovi Vyhlasovateľ 
oznámi, že jeho návrh prijíma. Neúspešnému Navrhovateľovi oznámi bez uvedenia dôvodu, že 
jeho návrh bol odmietnutý. 

20.2 Vyhlasovateľ neposkytne informácie týkajúce sa obchodnej verejnej súťaže, ak by ich poskytnutie 
bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy 
iných osôb, obchodné tajomstvo alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

21 Uzavretie zmluvy 

21.1  K uzavretiu zmluvy dôjde písomným oznámením Vyhlasovateľa úspešnému Navrhovateľovi, že 
jeho návrh prijíma, pričom mu bude súčasne zaslaná Vyhlasovateľom podpísaná zmluva v 
potrebnom počte vyhotovení. 

21.2 V prípade existencie formálnych nedostatkov návrhu zmluvy predloženej Navrhovateľom 
spočívajúcich v chybách v písaní a počítaní, je Vyhlasovateľ oprávnený zaslať úspešnému 
Navrhovateľovi zmluvu s odstránenými formálnymi nedostatkami. 

21.3 K podpisu zmluvy podľa bodu 21.1 podmienok obchodnej verejnej súťaže sa zaväzuje pristúpiť 
úspešný Navrhovateľ v lehote do 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia 
Vyhlasovateľa podľa bodu 21.1. Následne sa úspešný Navrhovateľ zaväzuje odovzdať 
Vyhlasovateľovi potrebný počet vyhotovení zmluvy bez formálnych nedostatkov. V prípade 
nedodržania stanoveného termínu podľa tohto bodu je Vyhlasovateľ oprávnený uzatvoriť zmluvu 
s Navrhovateľom, ktorého návrh sa v rámci vyhodnocovania umiestnil ako ďalší v poradí. 
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VII. PRÍLOHY 
 
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu obchodnej verejnej súťaže 
Príloha č. 2 – Podstatné náležitosti zmluvy 
Príloha č. 3 – Kritériá, spôsob ich určenia a postup vyhodnotenia kritérií 
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PRÍLOHA č. 1 
Podrobný opis predmetu obchodnej verejnej súťaže 

 
Vyhlasovateľ požaduje, aby dvojdetektorová tomografická hybridná gama kamera SPECT 
s premennými uhlami nastavenia detektorov obsahovala nižšie uvedené všeobecné parametre 
a súčasti, ktoré zároveň musia spĺňať všetky nasledovné, Vyhlasovateľom požadované špecifikácie: 

 
Všeobecné parametre  priemer otvoru gantry minimálne 70 cm 

 plne digitálne detektory 
 scintilačný kryštál NaI/(TI) hrúbky minimálne 9,5 (3/8´´) mm 
 energetický rozsah minimálne 60 - 600 kV 
 veľkosť užitočného zobrazovacieho poľa minimálne 530 x 380 

mm 
 vnútorné energetické rozlíšenie pre 99mTc maximálne 10% 
 vnútorná priestorová absolútna linearita (SPECT) max. 0,5 mm 
 vnútorné priestorové rozlíšenie maximálne 4 mm 
 doba trvania jednej rotácie (CT) maximálne 1 s 
 zorné pole (FOV) (CT) na minimálne 50 cm 
 možnosť rozšírenia zorného poľa minimálne 70 cme 
 hrúbka rezu (CT) maximálne 1,25 mm 
 najvyššia hodnota napätia rontgenky (CT) maximálne 140 kV 
 prúd rontgenky (CT) minimálne 30 mA 
 najväčšia dĺžka kontinuálneho skenu (CT) minimálne 150 cm 

Súčasť Špecifikácia

Gantry  pevné gantry a pohyblivý vyšetrovací stôl 
 variabilný uhol nastavenia detektorov 180°, 90° a 0° (snímanie 

pacientov na nemocničnom lôžku, snímanie excentricky 
uložených orgánov, celotelové snímanie) 

 hlavy detektorov dovoľujú vertikálny pohyb v režime +180°; -
180° 

 plne automatický Body Contouring v reálnom čase pre 
SPECT/CT a celotelové vyšetrenie (kopírovanie povrchu tela pri 
pohybe detektorov) bez tzv. learning móde 

 kontinuálny WB scan 
 otvorený dizajn umožňujúci vyšetrenie pacienta v polohe 

sediacej aj stojacej 
 antikolízny systém 
 podpora detektorovej rotácie "step and shoot" 
 kontinuálna detektorová rotácia 
 ručný ovládač na pohyb gantry a detektorov 

Detektory  súčasná akvizícia v šiestich a vo viacerých energetických 
oknách na detektor 

 schopnosť automatického prevedenia všetkých korekcií 
(energie, lineárnosti, homogenity, doby premeny rádionuklidu a 
centier rotácie) v reálnom čase 



 

14 
 

Kolimátory  pár kolimátorov pre nízke energie s vysokým rozlíšením (LEHR 
resp. ekvivalent) 

 manipulačný systém pre uvedené kolimátory 
 citlivosť detekcie pri kolimátore LEHR alebo ekvivalentnom 

minimálne 90 cps/MBq @ 10cm 
 najvyššia vnútorná citlivosť detekcie minimálne 460 kcps 
 SPECT rekonštruované priestorové rozlíšenie centrálne (LEHR 

resp. ekvivalent) maximálne 10 mm 

CT  systém s minimálne 8 rezmi v osi Z na jednu rotáciu 
 špirálny záznam dát minimálne 120 sekúnd 
 automatická korekcia expozície 
 minimálne 8 fyzických detektorových radov 
 možnosť rozšírenia zorného poľa (FOV) pomocou príslušného 

software na minimálne 70 cm 
 prevádzka v "low-dose" module (korekcia emisných snímok na 

nehomogénne zoslabovanie žiarenia a jeho rozptyl, možnosť 
anatomického mapovania a fúzie emisných a transmisných 
obrazov) 

 systém ukladá štruktúrovaný dávkový report vo formáte DICOM. 
Dávkový report obsahuje maximálne množstvo informácií o 
nastavení systému počas skenovania (napr. kV, mAs, efektívne 
mAs, priemerné mAs, CTDlvol, DLP, hrúbka rezu pri akvizícii, 
pitch, atď.) 

Ovládacia (akvizičná) stanica  ovládacia stanica pre záznam dát a vyhodnocovacie stanice na 
spracovanie dát sú oddelené 

 jednoduché užívateľské prostredie s možnosťou predvoľby 
rôznych typov záznamu dát (statický, dynamický, 
synchronizovaný, celotelový) 

 možnosť záznamu dát súčasne aspoň v šiestich energetických 
oknách 

 automatické nastavenie záznamu 
 programové vybavenie pre vylepšenie kvality obrazu bez jeho 

skreslenia (Astonish, Evolution apod.) 
 programové vybavenie pre automatickú korekciu pohybu 

(motion correction) 
 programové vybavenie pre kompletnú kontrolu kvality záznamu 

dát 
 plná kompatibilita DICOM 3.0 pre odosielanie, prijímanie, 

ukladanie dát 
 voliteľné poradie prevedenia SPECT a transmisného scanu 
 export dát minimálne vo formátoch DICOM 3.0, Interfile a v 

základných grafických formátoch (jpg, tif, avi) 
 možnosť vzdialeného prístupu a komunikácie s operátorom 
 možnosť rekonštrukcie tomografických obrazových dát 

bezprostredne po ukončení akvizície 
 iteratívna rekonštrukcia pre CT časť 
 hodnota rekonštrukčnej matice pre CT časť mimimálne 512 x 

512 
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Serverový portál a 
vyhodnocovacie stanice 

 serverový portál s licenciami pre tri samostatne pracujúce 
klientské stanice 

 klientske stanice podporujú zobrazenie nezávislých štúdií na 
dvoch monitoroch súčasne 

 kompletná programová sada pre hodnotenie scintigrafických 
štúdií vrátane možnosti 3D rekonštrukcií, kvantifikácie kardiálnej 
sympatikovej inervácie, pľúcnej ventilácie a perfúzie 

 kompletný kardiologický softvér pre kvantifikáciu perfúzie 
myokardu vrátane transmisnej korekcie zoslabenia žiarenia, 
normálovej databázy pre Tc rádiofarmaká a pre Tl 

 kompletný softvér pre kvantifikáciu perfúzie mozgu, normálové 
databázy pre Tc rádioaktívne lieky, možnosť tvorby vlastnej 
normálovej databázy, vrátane kvantifikácie DATSCAN 

 kompletný softvér pre spracovanie a zobrazenie 
multimodalitných dát SPECT 

 softvér obsahujúci sadu protokolov pre pokročilú kardiologickú 
analýzu vrátane 4DM -SPECT a 4DM-CT 

 softvér pre celotelové aplikácie s algoritmom na potlačenie 
šumu v snímkach SPECT 

 softvér pre kostné aplikácie s iteratívnou rekonštrukciou v 
snímkach SPECT 

 export dát minimálne vo formátoch DICOM 3.0, Interfile a v 
základných grafických formátoch (jpg, tif, avi) vrátane exportu do 
počítačovej siete kliniky a PACS nemocnice 

 možnosť ukladať dáta do viacerých samostatných adresároch 

Vyšetrovací stôl  minimálna nosnosť stola 220 kg 
 prispôsobený dizajn pacientskej palety SPECT vyšetrení s 

dĺžkou skenu 200 cm 
 zoslabovacie účinky stola pre gama žiarenie pre 140 keV 

maximálne 10% 
 držiak hlavy pre vyšetrenie mozgu a podperu horných končatín 

pre celotelové vyšetrenie a lôžko pre malé deti 
 držiak rúk pre fixáciu pacienta pre SPECT vyšetrenia 
 UPS potrebná na zálohu častí SPECT - neintegrovaná, s TN-S 

výstupom, pripojiteľná na ETHERNET, minimálne 6 kVA 

Súčasťou plnenia predmetu zákazky bude: 

 dodanie na miesto plnenia, 
 montáž a inštalácia zariadenia a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii, 
 uvedenie zariadenia do prevádzky, 
 odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia vrátane vykonania skúšky 

dlhodobej stability a iných potrebných kontrolovaných meraní pri uvádzaní prístroja do prevádzky, 
 odovzdanie dokumentácie: technická dokumentácia, manuál pre obsluhu v slovenskom alebo 

českom jazyku, 
 zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane 

inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu v rozsahu nie menšom ako 6 pracovných dní (v prípade 
cudzojazyčného školenia zabezpečenie tlmočníka), 

 softvér a fantómy na kontrolu kvality SPECT kamery, 
 záručná doba v dĺžke trvania 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu, ktorý bude 

vystavený po nainštalovaní, otestovaní a spustení predmetného zariadenia.  
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PRÍLOHA č. 2 
Podstatné náležitosti zmluvy 

 
Návrh zmluvy predložený Navrhovateľom musí zohľadňovať všetky nižšie uvedené náležitosti 
a parametre. Je na zodpovednosti Navrhovateľa, aby bol návrh zmluvy vypracovaný tak, aby 
ustanovenia zmluvy reflektovali všetky nižšie uvedené požiadavky. 
 

Predmet zmluvy 
Predmet zmluvy musí byť v zmluve definovaný rovnako ako v prílohe č. 1 týchto podmienok obchodnej 
verejnej súťaže. Navrhovateľ sa vyslovene zaväzuje v rámci plnenia predmetu zmluvy dodať, 
namontovať, nainštalovať a uviesť do prevádzky nové nepoužívané a nerepasované zariadenie. 
 

Platobné podmienky 
 50% zo zmluvej ceny je dodávateľ oprávnený fakturovať po podpise preberacieho protokolu, ktorý 

bude vystavený po nainštalovaní, otestovaní a spustení predmetného zariadenia, 
 50% zo zmluvnej ceny je dodávateľ oprávnený fakturovať v 24 rovnomerných mesačných splátkach 

počas prevádzky zariadenia, 
 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 odo dňa doručenia do sídla Vyhlasovateľa. 

 
Časový harmonogram a míľniky 

 Nadobudnutie účinnosti zmluvy - T 
 Dodanie nového nepoužívaného a nerepasovaného zariadenia s príslušenstvom - T + 12 týždňov 
 Montáž, inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane testovania) - T + 13 týždňov 

 
Záručná doba 

 Záručná doba zariadenia, ktoré je predmetom zmluvy, ako aj jeho súčastí, začína plynúť až odo dňa 
podpisu preberacieho protokolu, ktorý bude vystavený po nainštalovaní, otestovaní a spustení 
predmetného zariadenia. 

 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 Navrhovateľ bude oprávnený vystaviť riadnu faktúru za plnenie predmetu tejto obchodnej verejnej 
súťaže až po uvedení zariadenia do prevádzky autorizovaným servisným technikom. 

 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Vyhlasovateľa. 
 Sankcie a zmluvné pokuty musia byť nastavené rovnakým spôsobom pre obe zmluvné strany tak, 

aby nedošlo k zjavnému znevýhodňovaniu niektorej zmluvnej strany.  

 
Prílohy zmluvy 

 Podrobný opis predmetu uvedený v Prílohe č. 1 týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže 
podpísaný konateľom. 

 Všetky certifikáty predložené v rámci splnenia bodu 12.6 týchto podmienok tejto obchodnej verejnej 
súťaže. 
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PRÍLOHA č. 3 
Formulár na vyplnenie kritéria hodnotenia 

 
Identifikácia Navrhovateľa: 
 
 
 
 
Kritérium hodnotenia: 

Položka Návrh 

1 Celková cena za plnenie predmetu návrhu v EUR bez DPH  

2 Uchádzač je platiteľom DPH áno/nie 

 
 

v ..., dňa ... 
 
 
 
          Podpis a pečiatka 

 
 
 

 


