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Vec: Odstúpenie od Kúpnej zm luvy č. Z20203490_Z

Funkcionalitami Elektronického kontraktačného systému bola dňa 25. 02. 2020 uzavretá kúpna zmluva 
č. Z20203490_Z medzi Univerzitnou nemocnicou Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31 813 861 
(ďalej ako „Objednávateľ“) a spoločnosťou DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, 
Česká republika, IČO: 25284584 (ďalej ako „Dodávateľ“), ktorej predmetom je dodávka Magnetickej stimulácie 
so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou.

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

odstupuje od Kúpnej zm luvy č. Z20203490_Z z 25. 02. 2020.

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

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava č. ú.: SK58 8180 0000 0070 0027 9808, IČO: 3 18 13861
Kontakt: Tel.: 02 48234 111, Fax: 02 48234 798, Web: www.UNB.sk

S úctou

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Riaditeľka UNB
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P ríloha k lis tu  č. R1-9/004-16/2020

Odôvodnenie

Dodávateľ poskytol Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, a to za účelom 
preukázania splnenia požiadaviek kladených na tovar tvoriaci predmet Kúpnej zmluvy. Z predložených 
dokladov a dokumentov vyplýva, že ponúkaný prístroj nevyhovuje technickým vlastnostiam kladeným na 
predmet zákazky a to:

1. Nepreukázanie, vakom  režime je schopný Dodávateľ splniť požiadavku požadovanej magnetickej 
indukcie TMS (min. 0,5 -  4,0 T) -  v zmysle vyjadrenia výrobcu 4 T len v laboratórnych podmienkach.

2. Nepreukázanie zabezpečenia požadovanej frekvencie ukladania dát 200 Hz - 100 kHz pre každý 
vstupný kanál predzosilňovača EMG, vzorkovacia frekvencia nastaviteľná po krokoch,

3. Nepreukázanie požadovaného konštrukčného vyhotovenia bloku predzosilňovača s požiadavkou 
vstavaných obvodov stimulátorov a riadiacej klávesnice priamo do vstupného bloku zariadenia.

Prístroj tvoriaci predmet vyššie uvedenej zákazky je prístrojom, ktorý v rámci opakovaného zadávania 
podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska v súlade s § 109 až 111 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) ponúkol Objednávateľovi Dodávateľ Alien technik, s.r.o., Velký Dŕevíč 91, 
549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 25 284 584 prvýkrát na základe Kúpnej zmluvy č. Z201821272_Z zo 
dňa 16.05.2018.

Druhýkrát ponúkol Objednávateľovi prístroj tvoriaci predmet vyššie uvedenej zákazky Dodávateľ 
DEYMED Diagnostic s.r.o., Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 27 482 294 na základe 
Kúpnej zmluvy č. Z201840068_Z zo dňa 27.09.2018.

Z informácií dostupných na webovom sídle Obchodního rejstŕíku České republiky or.justice.cz „Verejný 
rejstŕík a Sbírka listín“ je zrejmé, že spoločnosť Alien technik, s.r.o., Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, Česká 
republika, IČO: 25 284 584 bola z predmetného registra vymazaná dňa 09.11.2018, pričom toho istého dňa, 
t.j. 09.11.2018 bola do predmetného registra zapísaná pod tým istým IČO-m (IČO: 25 284 584) spoločnosť 
s názvom DEYMED Diagnostic s.r.o., Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 25 284 584.

Na webovom sídle Obchodního rejstŕíku České republiky or.justice.cz „Verejný rejstŕík a Sbírka listin“ sa 
zároveň v časti „Ostatní skutečnosti“ ku dňu 09.11.2018 uvádza, cit.: „Na společnost Alien technik s.r.o., 
IČ 25284584, se sídlem  Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, jako společnost nástupníckou prešlo v 
dúsledku fúze sloučením  veškeré jm éní společnosti DEYMED Diagnostic s.r.o., IČO 27482294, se 
sídlem  Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 
2018. Nástupnická společnost zménila svou obchodní firm u na DEYMED Diagnostic s.r.o. a s íd lo  “

Tretíkrát ponúkol Objednávateľovi prístroj tvoriaci predmet vyššie uvedenej zákazky Dodávateľ ALIEN 
technology, s.r.o., Veľký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 31 813 861 na základe Kúpnej 
zmluvy č. Z201852653_Z zo dňa 30.11.2018.

Štvrtýkrát ponúkol Objednávateľovi prístroj tvoriaci predmet vyššie uvedenej zákazky Dodávateľ 
DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, Česká republika, IČO: 25 284 584 na základe 
Kúpnej zmluvy č. Z20191769_Z zo dňa 22.01.2019.

Od všetkých vyššie uvedených Kúpnych zmlúv bol Objednávateľ v súlade s VZP OPET nútený odstúpiť 
a vyššie uvedeným spoločnostiam bola následne zo strany Objednávateľa opakovane vystavená negatívna 
referencia.

Prístroj tvoriaci predmety všetkých vyššie uvedených Kúpnych zmlúv je zároveň rovnakým prístrojom, 
ktorý spoločnosť/uchádzač DEYMED Diagnostic s.r.o., Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov, Česká republika, 
IČO: 25 284 584 piatykrát ponúkla Objednávateľovi v postupe verejného obstarávania realizovaného 
Objednávateľom, pri podlimitnom zadávaní zákazky v súlade s § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní 
vyhlásenom vo W O  č. 68/2019 z 5.4.2019 pod zn. 6521-WYT, ktorú na základe Rozhodnutia Úradu pre 
verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava (ďalej len „ÚVO“) č. 7877-6000/2019-OD zo dňa 
16.9.2019 (ďalej len „Rozhodnutie“) Objednávateľ síce zrušil, ale zároveň týmto Rozhodnutím ÚVO potvrdil 
oprávnenosť požiadaviek, technických parametrov Objednávateľa kladených na predmet zákazky (ÚVO 
nenariadil zrušenie predmetného verejného obstarávania z dôvodu nesúladu požiadaviek Objednávateľa so 
zákonom o verejnom obstarávaní).
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Objednávateľ má vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti za to, že všetky vyššie uvedené 
ponuky sú ponukami na dodávku toho istého produktu, toho istého výrobcu - dodávateľa ponúkaného 
subjektami s rôznym obchodným názvom, rôznymi sídlami obchodných spoločností, rôznym IČO, avšak 
ktorých konateľom je tá istá osoba a rovnaký konečný užívateľ výhod.

Objednávateľ posudzoval splnenie požiadaviek, technických parametrov kladených na predmet zákazky 
s názvom „Magnetická stimulácia so záznamovým EMG-EP zariadením s navigáciou" v postupe zadávania 
podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska, výsledkom ktorého bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy č. 
č. Z20203490_Z z 25. 02. 2020, štandardným spôsobom.

Dodávateľ predložil požadované doklady a prospektový materiál s popisom technických parametrov 
ponúkaného zariadenia v požadovanej lehote. Dodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 
Pre posúdenie splnenia požiadaviek kladených na predmet zákazky boli použité prospektové materiály, 
doklady a dokumenty predložené Dodávateľom. Zároveň pre vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky Objednávateľ použil aj informácie z iných dostupných zdrojov a prospektov, dokladov a dokumentov 
predložených v predchádzajúcich zadávaniach zákazky a zároveň čerpal informácie zo stránok, a to: 
https://devmed.com/duomaq-mp-dual
https://ereqpublicsecure.ksrzis.cz/Reqistr/RZPRO/ZdravotnickvProstredek/Detail/66Q51.

Pri porovnávaní parametrov zariadenia Dodávateľa z iných materiálov a podľa uvedených stránok 
s parametrami deklarovanými Dodávateľom v ním predložených dokladoch a prospektových materiáloch 
Objednávateľovi, boli po uzatvorení Kúpnej zmluvy zistené značné nezrovnalosti v deklarovaných 
parametroch, ktoré sú predmetom požiadaviek kladených na predmet zákazky, pričom Objednávateľ má za to, 
že zariadenie ponúkané Dodávateľom nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, a to:

1. Nepreukázanie, v akom režime je schopný Dodávateľ splniť požiadavku požadovanej magnetickej
indukcie TMS (min. 0,5 -  4,0 T) -  v zmysle vyjadrenia výrobcu 4 T len v laboratórnych podmienkach.

2. Nepreukázanie zabezpečenia požadovanej frekvencie ukladania dát 200 Hz - 100 kHz pre každý
vstupný kanál predzosilňovača EMG, vzorkovacia frekvencia nastaviteľná po krokoch,

3. Nepreukázanie požadovaného konštrukčného vyhotovenia bloku predzosilňovača s požiadavkou
vstavaných obvodov stimulátorov a riadiacej klávesnice priamo do vstupného bloku zariadenia.

Dodávateľ namiesto vecného potvrdenia spôsobu plnenia parametrov, ktoré Objednávateľ požaduje, 
doložil prospektové materiály, z ktorých priamo nevyplýva splnenie minimálne vyššie uvedených základných 
požiadaviek Objednávateľa.

Navyše, zrejme v záujme akéhosi potvrdenia plnenia požiadaviek kladených na predmet zákazky, 
Dodávateľ predložil „Odborné stanovisko č. 2/2020“ vo veci posúdenia splnenia technických vlastností 
ponúkaných elektrotechnických zariadení v procese verejného obstarávania, vyhotovené Ing. Branislavom 
Darášom, znalcom v odbore elektrotechnika, elektronické komunikácie (ďalej len „Odborné stanovisko“), 
v ktorom sa porovnávajú zmluvné podmienky „Kúpnej zmluvy 1“ a „Kúpnej zmluvy 2“ (o ktoré zmluvy z vyššie 
uvedených sa jedná Odborné stanovisko neuvádza).

Z Odborného stanoviska vyplýva, že znalec síce potvrdil, že parametre podľa požiadaviek kladených na 
predmet zákazky zodpovedajú údajom uvedeným v prospektovej dokumentácii zariadenia ponúkaného 
Dodávateľom Deymed Diagnostic s.r.o., avšak bližšie splnenie požiadaviek kladených na predmet zákazky 
neskúmal (napr. požiadavka požadovanej magnetickej indukcie TMS (min. 0,5 -  4,0 T), ktorá je v zmysle 
vyjadrenia výrobcu 4 T len v laboratórnych podmienkach, t.j. predmetné zariadenie požiadavku spĺňa len 
v podmienkach, ktoré nie sú štandardné v bežnom zdravotníckom prostredí) a uvedené Odborné stanovisko 
nie je možné považovať za určujúce, slúžiace pre potvrdenie preukázania plnenia požiadaviek kladených na 
predmet zákazky, ktorej výsledkom je zmluva č. Z20203490_Z.

Od zmlúv (nech sa týka ktorejkoľvek z vyššie uvedených) posudzovaných v Odbornom stanovisku 
Objednávateľ riadne a dôvodne v minulosti odstúpil na základe nesplnenia požiadaviek kladených na predmet 
zákazky príslušným Dodávateľom.
V Odbornom stanovisku sa znalec nijako nevysporiadal so skutočnosťou, že nie je preukázané splnenie 
požiadavky maximálnej magnetickej indukcie za podmienok požadovaných vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy č. Z20203490.
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V Odbornom stanovisku je ohľadom požiadavky na vzorkovaciu frekvenciu pre každý kanál uvedené celé 
spektrum kombinácií možných vzorkovacích frekvencií ponúkaného zariadenia dodávateľa Deymed 
Diagnostic s.r,o, z ktorých ani jedna nezaručuje riadne splnenie požiadavky vzorkovacej frekvencie stanovenej 
vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy č. Z20203490.
V odbornom stanovisku je zároveň opísaná ponúkaná varianta „Kompaktná digitálna 2 kanálová EMG 
jednotka Traveler“, ktorá však nie je kompaktná (viď prospektovú a užívateľskú dokumentáciu výrobcu), ale 
pozostáva minimálne z troch -  štyroch externých blokov, ktorú sa pripájajú k spojovaciemu “docking“ bloku.
V Odbornom stanovisku porovnáva požiadavku na 16 bitový a 24 bitový prevodník EMG systému 
predchádzajúcich dvoch kúpnych zmlúv, čo však vôbec nemá žiadny vzťah k aktuálnej Kúpnej zmluve č. 
Z20203490_Z, v ktorej sú požiadavky na A/D prevodník jasne definované a nemajú žiadny súvis 
s požiadavkami iných kúpnych zmlúv, ani sa na žiadne iné zmluvy neodvolávajú.
Toto Odborné stanovisko teda jednoznačne potvrdzuje len to, že informácie uvádzané v prospektovej 
a užívateľskej dokumentácii Dodávateľa Deymed Diagnostic s.r.o. sú pravdepodobne správne, avšak toto 
Odborné stanovisko sa už nezaoberá skutočnosťou, že predmetné parametre deklarované v prospektových 
materiáloch týkajúcich sa daného zariadenia v celom rade parametrov nezodpovedajú technickým 
požiadavkám Objednávateľa stanoveným vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie 
Kúpnej zmluvy č. Z20203490_Z.

Zároveň je tiež potrebné uviesť, že technické požiadavky kladené na predmet zákazky podľa 
predošlých zmlúv, sú z prevažnej väčšiny rovnaké (vrátane vyššie uvedených požiadaviek) ako požiadavky 
k stávajúcemu zadávaniu zákazky s označením Z20203490.

Z dôvodu opakovaného predkladania ponuky Dodávateľom, ktorý preukázateľne požiadavky nesplnil, 
v predchádzajúcich zadávaniach zákazky, boli niektoré požiadavky kladené na predmet zákazky 
Objednávateľom spresnené a to aj -  a hlavne na základe rozporov, pripomienok a námietok uchádzačov 
v predchádzajúcich obstarávaniach.

Pri ich spresnení a stanovení požiadaviek Objednávateľ vychádzal zo skutočností, aby požiadavky 
stávajúcej zákazky, ktorej výsledkom je Kúpna zmluva č. Z20203490_Z jednoznačne a správne definovali 
a odrážali skutočné technické požiadavky a potreby Objednávateľa kladené na tento prístroj, toto zariadenie, 
boli oprávnené a plne korešpondovali s Rozhodnutím ÚVO z predchádzajúcej súťaže, ktoré bolo vydané na 
základe námietok práve spoločnosti Deymed Diagnostic s.r.o., ako aj so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dodávateľ Deymed Diagnostic s.r.o. považuje svoje technické riešenia predmetu zákazky 
neopodstatnene za akési všeobecne zaužívané normy riešení. Niektoré, Dodávateľom nepochopené 
požiadavky Objednávateľa (napríklad kompaktný vstupný blok so vstavanými stimulačnými obvodmi 
a ovládacou klávesnicou) vyhlasuje Dodávateľ za splnené ponúkaním zariadenia pozostávajúceho 
z niekoľkých vzájomne prepojených blokov. Uvedená skutočnosť podľa názoru Objednávateľa preukazuje 
neschopnosť predmetného Dodávateľa túto technickú požiadavku splniť.

Tiež je potrebné zdôrazniť, že pre odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy je postačujúce nesplnenie čo 
i len jedinej požiadavky kladenej na predmet zákazky.

To, že Dodávateľ vedome poskytuje nepravdivé a zavádzajúce informácie a nespĺňa požiadavky na 
predmet zákazky preukazuje aj to, že na jednej strane v rámci karantény v EKS rozporuje opisný formulár a 
na strane druhej prekladá ponuku a snaží sa preukázať splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

Zároveň je potrebné uviesť aj skutočnosť, že Objednávateľ uzavrel prostredníctvom funkcionalít 
elektronického trhoviska Kúpnu zmluvu č. Z 201919643_Z zo dňa 24.06.2019 s Dodávateľom ALIEN 
technology s.r.o., Velký Dŕevíč 91, 549 34 Hronov, Česká republika, IČO: 07 521 341, ktorej predmetom je 
dodávka „Magnetického stimulátora mozgovej kôry“, vrátane jeho inštalácie v mieste plnenia, uvedenie 
zariadenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti tohto zariadenia, vrátane zaškolenia 
požadovaného počtu zamestnancov objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu s požadovanou lehotou plnenia 
do 23.8.2019, t.j. išlo o dodanie rovnakého prístroja -  magnetickej stimulácie s požiadavkou, aby bolo 
zariadenie tvoriace predmet zákazky, t.j. Magnetický stimulátor mozgovej kôry, jednoducho pripojiteľné 
k externému zariadeniu, a aby bolo zabezpečené ovládanie z externého zariadenia (EMG) vo vlastníctve 
Objednávateľa.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava č. ú.: SK58 8180 0000 0070 0027 9808, IČO: 31813861
Kontakt: Tel.: 02 48234 111, Fax: 02 48234 798, Web: www.UNB.sk

http://www.UNB.sk


ŕ W lA
UNIVERZITNÁ N E M O C N IC A
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Dodávateľ Alien technology s.r.o. až 27.1.2020 (t.j. 5 mesiacov po zmluvnom termíne plnenia) započal 
s poučením a zaškolením obsluhy a k prepojeniu dodaného Magnetického stimulátora mozgovej kôry 
Deymed Duomag MP na Elektromyografický pristroj (EMG) Nicolet Viking IV vo vlastníctve Objednávateľa, 
na mieru vyrobeným prepojovacím káblom. Výsledkom bolo poškodenie input/output dosky EMG prístroja vo 
vlastníctve Objednávateľa, ktorého oprava si vyžiadala náklady vo výške cca 1.900 EUR.
Objednávateľ do dnešného dňa nedisponuje požadovaným zariadením, tzn. že Dodávateľ svoj záväzok 
vyplývajúci z uzavretej zmluvy doposiaľ nesplnil napriek skutočnosti, že od požadovaného termínu plnenia 
uplynulo viac ako 7 mesiacov a od uzavretej zmluvy sa rozhodla odstúpiť.

Dodávateľ Alien technology s.r.o., resp. Dodávateľ Deymed Diagnostic s.r.o., sú síce spoločnosti s 
rôznym obchodným názvom, rôznymi sídlami, rôznym IČO, avšak s rovnakým konateľom a rovnakým 
konečným užívateľom výhod, ktorých predmet podnikania je podobný alebo úplne rovnaký, čo vyvoláva 
otázku pre aké účely slúžia.

Podobne aj celá komunikácia Dodávateľa s Objednávateľom má veľmi špecifický, a zo strany 
Dodávateľa jednostranne zaujatý charakter, s evidentnou snahou „prekričať“ oprávnené požiadavky 
Objednávateľa uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky Kúpnej zmluvy č. 
Z20203490_Z, ako aj v príslušných opisných alebo objednávkových formulároch, resp. v súťažných 
podkladoch, pomocou spochybňovania samotných požiadaviek a ich označovania za diskriminačné, pretože 
nie sú z jeho strany plnené.

Na základe uvedených skutočností a evidentného nesplnenia požiadaviek uvedených vo  
funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky a tiež na základe skúseností vyplývajúcich  
s realizáciou dodávky predmetu Kúpnej zm luvy č. Z201919643_Z, a oprávnených pochybností, 
Objednávateľ využil svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zm luvy č. Z20203490_Z v súlade  
s ustanoveniami článku XVIII. bodu 18.2. písm. f) a I) a v súlade s bodom 18.5. VZP OPET.
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