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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Považská Bystrica 

 A-I/               /2019  05.08.2019 

 

Vec : Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201923218_Z zo dňa 26.07.2019 

 

Vážený dodávateľ, 

 

touto cestou sa na Vás obraciame v súvislosti s Kúpnou zmluvou č. Z201923218_Z zo dňa 

26.07.2019 (ďalej len „zmluva“), ktorá bola uzatvorená prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), a ktorej predmetom je dodanie Digitálneho 

skiagrafického RTG prístroja pre centrálny a urgentný príjem NsP Považská Bystrica. 
 

Po uzatvorení tejto zmluvy bola Vaša spoločnosť kupujúcim vyzvaná, aby v stanovenej lehote (do 5 

pracovných dní od uzatvorenia zmluvy) predložila kupujúcemu všetky doklady potrebné na 

posúdenie navrhovaného spôsobu plnenia zmluvy.  

 

Z Vami predložených dokladov vyplýva, že máte záujem ako predmet kúpy dodať RDg prístroj 

Moviplan iC Sytems od výrobcu Villa Sistemi Medical,  Španielsko, ktorý nesplnil všetky 

podmienky stanovené v bode 2.2 funkčná a technická  špecifikácia predmetu Zmluvy. 

Nesplnené funkčné a technické špecifikácie: 

 Rotácia RTG žiariča okolo vertikálnej osi stropného statívu – požadovaná hodnota +180°/-180° 

hodnota ponúkaného prístroja +200°/-130° 

 Mriežky min.40lp/cm pri motorickej clone alebo 80lp/cm pri statickej clone – podľa 

prospektového materiálu výrobca uvádza, že mriežka pre pevne zabudovaný detektor je 34 l/cm 

 Transportný vozík na prepravu pacientov z urgentného príjmu pre snímkovanie pacientov v AP 

aj LAT polohe pre snímkovanie pri vertikálnom statíve bez prekladania. Hmotnosť vozíka 

max.7kg s min.nosnosťou 200kg – nebol predložený žiadny prospektový materiál ponúkaného 

výrobku s technickými parametrami 

 Nabíjacia stanica s dvomi batériami – splnenie tejto požiadavky nie je možné overiť 

z predložených materiálov 

 predloženie aktuálneho povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 4 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 87/2018 Z. z. na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia, ako aj 

na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z tretích krajín, v ktorom by tento Vami ponúkaný 

prístroj bol uvedený.  

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane  „jasne uvádza v § 28  ods. 2 písm. g), že je potrebné 

povolenie na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia a  § 28 ods. 6 

 uvádza, že je  takisto potrebné povolenie úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 

písm. e) ( Ministerstvo obrany SR) na distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho 

žiarenia, ako aj na dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z tretích krajín“.  

 

MEDIXRAY s.r.o. 
Hollého 23 

921 01 Piešťany 
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Ak v danom rozhodnutí nie je uvedený typ zdroja ionizujúceho žiarenia, je potrebné, aby 

spoločnosť požiadala Úrad verejného zdravotníctva SR o rozšírenie (zmenu)  rozhodnutia na 

daný typ röntgenového prístroja. 
 

Vzhľadom na uvedené je NsP Považská Bystrica, ako kupujúci, nútená uplatniť svoj nárok 

v zmysle ust. bodu 18.2 písm. u) Obchodných podmienok elektronického trhoviska 

v aktuálnom znení, a teda touto cestou  
 

o d s t u p u j e m e 
 

od Kúpnej zmluvy č.: Z201923218_Z zo dňa 26.07.2019, pričom toto odstúpenie sa stáva účinným 

dňom jeho doručenia do Vašej dispozície. Za Vašu ponuku a aj doterajšiu korektnú komunikáciu 

Vám ďakujeme. 
 

V úcte 

 

         MUDr. Igor Steiner, MPH 

         riaditeľ 
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