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Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201840068_Z

Funkcionalitami Elektronického kontraktačného systému bola uzavretá kúpna zmluva č. 
Z201840068_Z dňa 27.09.2018 medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava, Pažítková 4, 821 01 
Bratislava, IČO: 31 813 861 (ďalej ako „Objednávateľ“) a spoločnosťou DEYMED Diagnostic s.r.o., Velký 
Drevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 27482294 (ďalej ako „Dodávateľ“), ktorej predmetom je 
dodávka Magnetickej stimulácie so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou.

Dodávateľ v súlade s požiadavkou osobitných požiadaviek zmluvy „do piatich dní od 
vygenerovania zmluvy predloží Objednávateľovi typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v 
súprave, prospektový materiál k tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku, ktorý musí obsahovať 
popis technických vlastnosti, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet 
zákazky“ . Dodávateľ poskytol Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. 
neposkytol informácie, na základe ktorých v zmysle predložených dokladov a dokumentov by bolo 
možné jednoznačne posúdiť splnenie technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet 
zákazky v celom rozsahu.

Z predložených dokladov a dokumentov vyplýva, že ponúkaný prístroj nevyhovuje technickým 
vlastnostiam kladeným na predmet zákazky, resp. ich plnenie dodávateľ nepreukázal.

Ide o rovnaký prístroj, ktorý v predchádzajúcej súťaži ponúkol Dodávateľ Alien technik, s.r.o.. Velký 
Drevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, na základe vygenerovanej zmluvy č. Z201821272 Z zo dňa 
16.05.2018, od ktorej Objednávateľ v súlade s článkom 18.2 pism. I) VZP OPET odstúpil a bola mu 
vystavená negatívna referencia. Zároveň, podľa Obchodného registra Krajského súdu v Hradci Králové 
je zrejmé, že síce ide o dve právnické osoby, ale ktorých sídlo spoločnosti je na rovnakej adrese, s 
rovnakým personálnym zastúpením, t.j. rovnakými konečnými užívateľmi výhod.

V zmysle článku 18.5 VZP OPET Vám oznamujeme, že v súlade s článkom 18.2 písm. I) VZP 
OPET Objednávateľ

odstupuje od Kúpnej zmluvy č. Z201840068_Z z 27.09.2018,

nakoľko je k tomuto kroku oprávnený ak dodávateľ neposkytne informácie v súlade s VZP alebo 
osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa príslušnej Zákazky.

Odstúpenie od Zmluvy je  účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi na adresu sídla spoločnosti.

S úctou
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Príloha k listu č. R1-9/007-34/2018

Magnetická stimulácia so záznamovým EMP-EP zariadením s navigáciou

Z predložených produktových katalógov a zoznamu predmetov v súprave nie je  zrejmé plnenie 
všetkých technických vlastností uvedených v uzavretej kúpnej zmluve, najmä:

•  Max. intenzita magnetického poľa min. 4 Tesla
• M in.2-kanálový digitálny EMG predzosilovač plne digitálny, so vstavaným  prúdovým 

stimulátorom , blokom stimulátora BAEP a VEP stim ulátorm  a integrovaným  ovládacím 
panelom

•  Min. 16 bitový A /D  prevodník, vzorkovacia frekvencia ukladania dát 200 - 100 000 Hz
•  Nástroj na vkladanie vlastných noriem užívateľa štruktúrovaných podľa veku, výšky a pohlavia 

pacienta, možnosť autom atického prepočtu norm atívnych hodnôt v závislosti od teploty 
pacienta.

• systém na navigáciu pri TMS využívajúci optický lokalizačný systém na báze riadiaceho 
Software visor2 alebo kompatibilného...
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