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Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a opatreniam prijatým vládou Slovenskej 
republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa súťažná konzultácia uskutočnila 
korešpondenčnou formou. Svoj súhlas s takouto formou vyslovili obe riadne prihlásené 
spoločnosti tým, že zaslali svoje otázky a/alebo pripomienky v písomnej forme. 
 
Zástupcovia vyhlasovateľa sa jednomyseľne zhodli na nasledovných záveroch:  
 
Otázky predložené navrhovateľom č.1 
 
Otázka 1: 
Bolo by možné vzhľadom na aktuálnu situáciu predložiť ponuku elektronickou formou? Vrátane 
predloženia scanov dokumentov na preukázanie technickej spôsobilosti (CE Certifikát, 
Vyhlásenia o zhode), notárske úrady momentálne nefungujú a je problém zabezpečiť overenie 
kópií... 
 
odpoveď: 
Áno, podmienky OVS budú zmenené tak, aby bolo umožnené využiť aj elektronickú 
formu. 
 
Otázka 2: 
Bude možná obhliadka miesta realizácie, resp. bude umožnený vstup osobám, ktoré budú 
stavebnú pripravenosť realizovať, oboznámiť sa s miestom realizácie. 
 
odpoveď: 
Áno, maximálny počet osôb 2 
 
Otázka 3: 
Bolo by možné, vzhľadom na aktuálnu situáciu a potrebu vykonať stavebné úpravy miesta 
realizácie, zmeniť termín odovzdania do 16 týždňov? Teda ponechať len jeden míľnik v rámci 
časového harmonogramu? 
 
odpoveď: 
Nie, nebudeme meniť termín odovzdania 16 týždňov, ale akceptujeme udalosti vis maior. 
 
Otázka 4: 
Akým spôsobom bude zabezpečené financovanie pozáručného servisu (bude taktiež 
financovaný cez Tatraleasing)? 
 
odpoveď: 
Áno, vzhľadom na požiadavku, aby pozáručný servis bol súčasťou ceny zariadenia je 
zrejmé, že bude financovaný v rámci finančného leasingu. 
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Otázka 5: 
Bude vyhlasovateľ akceptovať, ak bude zmluva o pozáručnom servise prílohou kúpnej zmluvy 
alebo má byť vypracovaná ako samostatná zmluva? 
 
odpoveď: 
S ohľadom na vyššie uvedené požadujeme, aby podmienky záručného ako aj 
pozáručného servisu boli súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
Otázka 6: 
V rámci prílohy č.2 vyhlasovateľ uvádza podstatné náležitosti zmluvy, bude trvať na zachovaní 
presnej formulácie jednotlivých ustanovení? Bude postačovať ak navrhovateľ zohľadní všetky 
uvedené náležitosti a parametre v stanovenom rozsahu? 
 
odpoveď: 
Áno, bude postačovať ak navrhovateľ v návrhu Kúpnej zmluvy zohľadní všetky (nielen 
technické) parametre.  
 
Navrhovateľ č.2 predložil pripomienky k podmienkam OVS. Na základe týchto 
pripomienok sa vyhlasovateľ (spoločnosť BIONT, a.s.) rozhodol upraviť súťažné 
podmienky a vyhodnocovacie kritériá nasledovne: 
 
V prílohe č.1 „ Podrobný opis predmetu obchodnej súťaže“ sa mení:  
  
- požiadavka na hodnotu axial-FOV tak, že musí byť väčšie ako 19cm, 

- hodnota časového rozlíšenia TOF menšia alebo rovná 390psec. 

- požiadavka na počet kryštálov detektora sa vypúšťa, 

- požiadavka na počet SIMP detekčných kanálov sa vypúšťa. 

  
Tieto zmeny sa následne premietnu do vyhodnocovacích kritérií nasledovne: 
 
Kritérium č. 2 - maximálna požadovaná hodnota sa mení na 390 psec a tomuto kritériu bude 
priradený max. počet bodov 7,  

kritérium č. 5 - počet kryštálov detekčného systému sa vypúšťa, 

kritérium č. 6 počet SIMP kanálov sa vypúšťa, 

Pôvodné kritérium č. 7 bude prečíslované na kritérium č. 5 a tomuto kritériu bude priradený 
max. počet bodov 9,  

 
Všetky zmeny podmienok vyplývajúce z tohto zápisu budú zapracované do 
predmetnej Obchodnej verejnej súťaže a budú zverejnené. 
 


