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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
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Časť I.
Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1

Verejný obstarávateľ
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Http:
Tel.:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
príspevková organizácia
Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
35562340
2021871808
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA – riaditeľ
www.inmm.sk
+421 55 611 8300

1.2

Kontaktné miesto
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,
Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh

1.3

Kontaktné osoby:
JUDr. Michaela Hujdičová
T. č.: +421 55 611 8333
E-mail: hujdicova@inmm.sk
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania:
https://josephine.proebiz.com/

2

PREDMET ZÁKAZKY

2.1

Názov predmetu zákazky
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

2.2

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 190 849,96 € bez DPH
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bola stanovená v súlade s ustanovením § 6 zákona
o verejnom obstarávaní na základe ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo
porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
posiela na uverejnenie. Predpokladaná hodnota 1., 7., 9., 12., 14., 19. časti predmetu zákazky
bola stanovená na základe prieskumu trhu.
Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky, všetky časti predmetu zákazky spolu s
predpokladanými hodnotami jednotlivých častí predmetu zákazky sú zadefinované v časti
B. Podrobný opis predmetu zákazky.
Miesto, termín dodania a spôsob plnenia predmetu zákazky
Miestom dodania predmetu zákazky je verejná lekáreň zmluvného partnera verejného
obstarávateľa: prevádzkareň (verejná lekáreň) spoločnosti AVION Real s.r.o., sídlo:
Mlynská 18, 040 01 Košice, IČO: 36 573 361, názov lekárne: „AVION“, nachádzajúca sa
na adrese: Rastislavova 45, 040 11 Košice.

2.3

Termín dodania predmetu zákazky
Uchádzač v rámcovej dohode uvedie a súčasne sa v nej zaviaže dodržať ním navrhnutý
termín dodania tovarov predmetu zákazky v hodinách od obdržania objednávky. Lehota
dodania nesmie byť dlhšia ako 48 hodín.
Spôsob plnenia predmetu zákazky
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2.4
2.5

Uchádzač sa v ponuke a následne v rámcovej dohode zaviaže, že dodávky predmetu zákazky
bude zabezpečovať v množstvách špecifikovaných v samostatných objednávkach
predkladaných podľa skutočných potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa a vo vyššie
uvedených lehotách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. „Podrobný opis
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.
Rozdelenie predmetu zákazky.
Predmet zákazky je rozdelený na 24 nižšie uvedených častí.
Uchádzač predkladá ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky podľa jeho
možností a uváženia.
Výsledkom procesu verejného obstarávania budú samostatne uzavreté zmluvy na každú časť
predmetu zákazky s jednotným obsahom podľa priloženého návrhu zmluvy v kapitole G.
súťažných podkladov.
Ak pre viac častí predmetu zákazky sa úspešným uchádzačom stane jeden uchádzač,
výsledkom verejného obstarávania bude uzavretá jedna zmluva na tieto časti predmetu
zákazky. Jej neoddeliteľnou súčasťou okrem všetkých povinných príloh uvedených v návrhu
zmluvy v kapitole G. súťažných podkladov bude aj Príloha č. 2 k Rámcovej dohode
(dokument Príloha č. 3 súťažným podkladom) pre tú časť predmetu zákazky, v ktorej sa
konkrétny uchádzač (predávajúci) stal úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ umožňuje vyššie uvedený spôsob uzavretia zmluvy len v prípade
rovnakého úspešného uchádzača/predávajúceho pre viac častí predmetu zákazky súčasne,
berúc do úvahy rovnaký obsah návrhu zmluvy pre všetky uvedené časti predmetu zákazky a
aplikujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, kedy nie je dôvodná
potreba uzavretia viacerých zmlúv s rovnakým obsahom a s rovnakými zmluvnými stranami,
keďže rozdiel v časti predmetu zákazky je uvedený len v Prílohe č. 2 k Rámcovej dohode.
1. časť
2. časť
3. časť
4. časť
5. časť
6. časť
7. časť
8. časť
9. časť
10. časť
11. časť
12. časť
13. časť
14. časť
15. časť
16. časť
17. časť
18. časť
19. časť
20. časť
21. časť
22. časť
23. časť
24. časť

2.6

Liečivá pri poruchách acidity
Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Liečivá na zápchu
Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká
Digestíva, vrátane enzýmov
Vitamíny
Minerálne doplnky
Antitrombotiká a antianemiká
Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Kardiaká a antihypertenzíva
Diuretiká
Betablokátory
Blokátory kalciového kanála
Liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém
Emolienciá a dermatologiká
Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
Kortikosteroidy na systémové použitie
Hormóny štítnej žľazy
Antityreoidálne liečivá
Antiflogistiká, antireumatiká a analgetiká
Antiastmatiká
Antitusiká a lieky proti nachladnutiu
Antihistaminiká na systémové použitie
Ostatné neterapeutické prípravky

Sociálne hľadisko
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Predmet zákazky je rozdelený na 24 častí, čím verejný obstarávateľ zohľadnil sociálne
hľadisko v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pre verejného obstarávateľa to
predstavuje taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu
sociálnemu vplyvu najmä v oblasti podpory zamestnanosti. Rozdelením predmetu zákazky
na časti sa do verejného obstarávania môže zapojiť väčší počet uchádzačov.
3
3.1

CPV kód
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV/SSO):
Hlavný slovník CPV:
33600000-6 Farmaceutické výrobky

4

VARIANTNÉ RIEŠENIA

4.1
4.2

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa naň prihliadať.

5

OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1

Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je verejným obstarávateľom
organizovaná.

6

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

6.1

Hospodárskym subjektom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom
obstarávaní.
Uchádzačom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
Koncesionárom sa rozumie hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel
koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie s úspešným
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
Verejného obstarávania sa môže podľa § 37 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní zúčastniť
aj skupina dodávateľov.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy
na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy v prípade, ak
ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá v procese verejného obstarávania a vytvorenie
určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
V takom prípade skupina dodávateľov vytvorí určitú právnu formu na základe vlastného
rozhodnutia tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy (napr. zmluvu medzi členmi
skupiny o tom, že zodpovedajú spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a určia lídra skupiny alebo iný druh právnej formy).
Skupina dodávateľov je povinná preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Skupina dodávateľov podľa § 37 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže využiť
zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 zákona o

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9
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6.10

verejnom obstarávaní, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa
§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy určené pre skupinu dodávateľov, ktoré
sú odlišné od podmienok určených pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou
dodávateľov, musia byť opodstatnené objektívnymi dôvodmi a proporčné k podmienkam
plnenia určeným pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov.

7

PODMIENKY FINANCOVANIA, ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

7.1
7.2
7.3

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje 60-dňovú splatnosť faktúr, pričom množstvo, termín a miesto
dodania bude podrobne uvedené v jednotlivých objednávkach podľa potrieb kupujúceho.

8

TYP ZÁKAZKY

8.1

8.2

Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je
zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s
možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s
umiestnením a montážou tovaru.
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy (ďalej len „zmluva“
alebo „rámcová dohoda“) podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 29 časti VI. kapitoly A.
súťažných podkladov. Návrh rámcovej dohody je prílohou súťažných podkladov a povinnou
časťou ponuky každého uchádzača. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.
Doba 24 mesiacov začína plynúť odo dňa účinnosti rámcovej dohody.

9

PLATNOSŤ PONUKY

9.1

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk plynie odo dňa predloženia ponuky uchádzačom až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v bode 9.3. súťažných
podkladov.
Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená na deň
13.07.2021, do 10:00:00 hod. miestneho času.
Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31.12.2021.
V prípade potreby vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty
viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou
opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom
vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a formou elektronickej komunikácie v systéme
JOSEPHINE. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí
žiadosť o späťvzatie ponuky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE. V prípade, ak
uchádzač nedoručí takúto žiadosť o späťvzatie ponuky v lehote do 10 kalendárnych dní od
zverejnenia opravy vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, má sa za to, že s predĺžením
lehoty viazanosti ponúk súhlasí.

9.2
9.3
9.4

9.5

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk a sú povinní predĺžiť platnosť zábezpeky
podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov.
Ak nastane niektorá z podmienok uvedených v § 81 zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávateľ bude postupovať priamym rokovacím konaním.

10

ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

10.1

Verejný obstarávateľ podľa § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zruší verejné
obstarávanie alebo jeho časť, ak
8
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a)
b)
c)
d)
10.2

10.3

10.4

ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote zákona o
verejnom obstarávaní,
nedostal ani jednu ponuku,
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
§ 45 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa
zákona o verejnom obstarávaní,
jeho zrušenie nariadil úrad.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu
postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať
zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná
hodnota.
Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie
alebo jeho časť, zverejní v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o
zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky
alebo pôvodný predmet koncesie.
Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie
zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia.

11

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

11.1

Verejný obstarávateľ v súlade s § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude zachovávať
mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca
poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za
dôverné.
Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne
obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové
ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
Ustanovením § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nie sú dotknuté jeho ustanovenia,
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné
oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať
dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
Verejný obstarávateľ môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.
Ak sa uchádzač rozhodne označiť určité informácie ako dôverné alebo za obchodné
tajomstvo, musí túto skutočnosť viditeľne označiť v ponuke v súlade s bodom 11.1 tejto
časti kapitoly A. súťažných podkladov.
Uchádzač je povinný aj prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE upozorniť verejného obstarávateľa na skutočnosť podľa bodu 11.5 tejto
časti kapitoly A. súťažných podkladov na osobitnom liste ponuky s presným uvedením
dôverných informácií, resp. informácií považovaných za obchodné tajomstvo.

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12

KOMUNIKÁCIA
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12.1

12.2

12.3
12.4

12.5

12.6

12.7

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah
údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných
údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v
zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných
zákaziek.
JOSEPHINE
je
webová
aplikácia
na
doméne
https://josephine.proebiz.com .
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z
podporovaných internetových prehliadačov:
a)
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
b)
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
c)
Google Chrome alebo
d)
Microsoft Edge.
Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak
jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. keď sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie
predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri
revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a
akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Pokiaľ sa v súťažných
podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných
podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných
podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi alebo akúkoľvek inú
komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli
vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu
komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných
podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov – kedy sa
ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo k službe. V
takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného
obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť
doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek
komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a bude
realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude
na ním určený kontaktný email/ e-maily (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE)
bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová
zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom
rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca,
resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácii s verejným obstarávateľom.
10
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a
predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a
potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s
funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom
webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej
časti obrazovky).
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými
prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo
vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické
dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/.... formou odkazu na
systém JOSEPHINE.
Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí
integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť.
Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí
lehoty určenej na ich predloženie.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietok a ich odvolávanie
vo vzťahu k Úradu verejného obstarávania je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o
verejnom obstarávaní.

13

VYSVETĽOVANIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY

13.1

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných
podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať o vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v
slovenskom jazyku.
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o
vysvetlenie doručená najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní
bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu
a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi,
najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o
vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred podľa bodu 13.1 a 13.2.; ak sa použije
zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota 4 dni, a súčasne verejný
obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v
elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku
na verejný portál systému JOSEPHINE.

13.2

13.3

Časť III.
Príprava ponuky

14

JAZYK PONUKY
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14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa §21
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní predkladajú v štátnom jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie ponuky v inom jazyku, ani ak ide o postup
zadávania nadlimitnej zákazky.
Verejný obstarávateľ uverejní v profile dokumenty a informácie potrebné na vypracovanie
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo uverejní priamy odkaz na
dokumenty/informácie uverejnené na inej internetovej adrese, pričom zabezpečenie
bezodplatne neobmedzeného, úplného a priameho prístupu k dokumentom prostredníctvom
elektronických prostriedkov tým nie je dotknuté.

15

VYPRACOVANIE PONUKY

15.1

Ponuka je prejav vôle uchádzača a dôkazom toho, že chce za ním stanovenú úhradu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok stanovených
verejným obstarávateľom.
Podľa § 42 ods. 1 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ v
súťažných podkladoch uviedol všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na
vypracovanie ponuky.
Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka
je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a
vložená
do
systému
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/ .
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/ .
V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady podľa bodu 15.31. tejto časti súťažných podkladov
(doporučený formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a
vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie
kritérií uvedeného v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako
dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač viditeľne označí, ktoré
skutočnosti považuje za dôverné.
Podľa ustanovenia §17 Obchodného zákonníka údaje o obchodnom tajomstve uchádzača
majú byť podľa vôle uchádzača utajené a uchádzač má ich utajenie náležitým
spôsobom zabezpečiť v zmysle bodu 11.6 kapitoly A. súťažných podkladov.
Uchádzač je povinný v ponuke náležite zabezpečiť nezverejňovanie údajov, ktoré sám
označil ako osobné údaje podliehajúce zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom v zmysle bodu 11.6 kapitoly A.
súťažných podkladov.
Uchádzač zodpovedá za ošetrenie/zabezpečenie dôverných informácií, údajov o
obchodnom tajomstve a osobných údajov podliehajúcich zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v ponuke v zmysle
bodu 11.6 kapitoly A. súťažných podkladov, čo preukazuje originálom čestného
vyhlásenia.
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je určené inak (ak nie je presne uvedené), musia byť platné, t. j. nie staršie
ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk podľa § 49 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a podľa bodu 9.2 kapitoly A. súťažných podkladov.

15.2
15.3

15.4
15.5

15.6
15.7
15.8

15.9

15.10

15.11
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15.12
15.13
15.14

15.15
15.16

15.17

15.18
15.19

15.20

15.21
15.22
15.23
15.24

15.25

15.26

Ak sa ponuka predkladá elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdia
jej prijatie uchádzačovi.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným
spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a
šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača,
ak
a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzači majú pri predkladaní ponuky postupovať podľa bodu 15.19 a nasledujúcich
bodov tejto časti súťažných podkladov.
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo
podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
Verejný obstarávateľ sa na základe ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom
obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/ , v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 9.2 kapitoly A.
súťažných podkladov.
Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj
pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným
kódom (eID).
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je
možné previesť týmito spôsobmi:
a)
v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch
v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný emailom.
b)
nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára
danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému
JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to
v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač
informovaný e-mailom.
c)
vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii,
ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou
konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to
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v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač
informovaný e-mailom.
d)
vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná
elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou
konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v
pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač
informovaný e-mailom.
e)
počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk
štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon
sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný emailom.
15.27 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
15.28 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené
požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie požadovaného
elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedeného
v súťažných podkladoch.
15.29 Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia
byť predložené v ponuke je uvedená v bode 15.31 tohto oddielu súťažných podkladov.
15.30 V kontexte § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní upozorňujeme uchádzačov
na náležitosti predkladania ponúk elektronicky. Heslo súťaže: „Lieky pre potreby
Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny“.
15.31 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
15.31.1 Titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet
zákazky podľa týchto súťažných podkladov a s obsahom ponuky, resp. zoznamom všetkých
predkladaných dokumentov s označením čísla strany, kde sa predmetný dokument nachádza.
15.31.2 List s uvedenými identifikačnými údajmi uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov za
každého člena skupiny osobitne na samostatnom liste (názov/obchodné meno, sídlo/adresa
podnikania, právna forma, štatutárni zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, email,
identifikácia a kontaktné údaje osoby zodpovednej za elektronickú aukciu).
15.31.3 Doklady podľa bodu 22 a 23 kapitoly A. súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie požadovaných podmienok účasti.
15.31.4 Doklady podľa bodu 25 kapitoly A. súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
15.31.5 Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky, ak ju verejný obstarávateľ vyžaduje podľa bodu
16 súťažných podkladov.
15.31.6 Dokument, v ktorom uchádzač uvedie kritériá na predmet zákazky podľa predlohy uvedenej
v prílohe návrhu zmluvy s názvom „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet
zákazky/zmluvy“ a bude neoddeliteľnou prílohou zmluvy.
15.31.7 Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh podľa týchto súťažných podkladov kompletne
doplnený a podpísaný uchádzačom.
15.31.8 Vyhlásenie uchádzača, že bezvýhradne súhlasí a plne akceptuje ustanovenia návrhu zmluvy
vrátane všetkých príloh, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
15.31.9 Vyhlásenie uchádzača, že bezvýhradne súhlasí s podmienkami verejnej súťaže uvedenými v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v ostatných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
15.31.10 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov
uvedených v ponuke.
15.31.11 Vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač obsahu súťažných podkladov rozumel.
15.31.12 V prípade skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom budú ručiť spoločne a nerozdielne za ich spoločné záväzky, ale aj za záväzky
jej jednotlivých členov voči verejnému obstarávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii
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predmetu zákazky a počas záručnej lehoty. Je potrebné v prípade osoby oprávnenej konať v
mene spoločnosti doložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocenstva s
uvedeným rozsahom úkonov vydaného spoločnosťou osobe oprávňujúcej na konanie v mene
spoločnosti/uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov.
15.31.13 V prípade skupiny dodávateľov – plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za každého člena skupiny.
15.31.14 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, či uchádzač je alebo nie je v predmetnom verejnom
obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
15.31.15 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že dôverné a osobné údaje v ním predloženej ponuke
sám náležite ošetril.
15.31.16 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že predkladá jednu ponuku na predmet zákazky.
15.31.17 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením v celom rozsahu predloženej
ponuky v procese verejného obstarávania v centrálnom registri dokumentov a súhlas na
spracovanie a zverejnenie v centrálnom registri zmlúv všetkých, resp. ošetrených osobných
údajov uvedených v zmluve.
15.31.18 Uchádzač môže všetky čestné vyhlásenia uviesť na jednom liste ponuky, nevyžaduje sa
každé vyhlásenie predkladať na samostatnom liste ponuky. Niektoré z vyššie uvedených
čestných vyhlásení sú obsiahnuté v Prílohe č. 2 k súťažným podkladom, nachádzajúcej sa
v kapitole G. súťažných podkladov.
15.32 Za účelom preukázania platnosti dokumentov vyhotovených uchádzačom, ktoré tvoria jeho
ponuku, požaduje sa ich datovanie a podpísanie zodpovednou osobou/zástupcom uchádzača,
ktorá je oprávnená konať v mene uchádzača vo veci účasti v predmetnom verejnom
obstarávaní a súčasne povinnosť predloženia originálu/úradne osvedčenej kópie
splnomocnenia, ktoré oprávňuje uvedenú osobu k takémuto úkonu, pokiaľ nie je štatutárnym
orgánom uchádzača.
15.33 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvy musí
byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom
člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch,
vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu
plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
15.34 Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, a ktoré požadoval verejný
obstarávateľ, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je určené inak.
15.35 Minimálny rozsah, obsah ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov, poradie,
označenie, platnosť a úplnosť jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné.
15.36 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
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ZÁBEZPEKA

16.1

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 zákona o
verejnom obstarávaní o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky.

17

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

17.1

Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na štyri desatinné miesta a vložená
do systému JOSEPHINE v zmysle Prílohy č. 2 k Rámcovej dohode – Návrh uchádzača na
plnenie kritérií predmetu zákazky/ zmluvy, tzn. celková cena za každú časť/jednotlivý druh
lieku samostatne v EUR bez DPH (za 24 mesiacov), sadzba DPH a celková cena za každú
časť/jednotlivý druh lieku samostatne v EUR s DPH (za 24 mesiacov).
Pri určovaní cien jednotlivých položiek predmetu zákazky je potrebné venovať pozornosť
pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na vyhotovenie ponuky, z
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky a z dokladov tvoriacich súčasť
zmluvného záväzku.

17.2
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17.3

Cena má byť spracovaná podľa časti II. písm. A) kapitoly E. súťažných podkladov.
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ÚHRADA ZA SÚŤAŽNÉ PODKLADY, NÁKLADY NA PONUKU

18.1

Verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile
dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok
účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a poskytuje k
nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia
použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o
koncesii v európskom vestníku.
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ uvedie
internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.
Verejný obstarávateľ uverejní tieto súťažné podklady v profile v deň uverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku, ak zákon o verejnom obstarávaní
neustanovuje inak.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

18.2
18.3

Časť IV.
Predkladanie ponúk
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MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

19.1

Kontaktné miesto na predkladanie ponúk:

19.2

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa
systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k
danej zákazke.
Kontaktné osoby:
JUDr. Michaela Hujdičová, t. č.: +421 55 6118333, e-mail: hujdicova@inmm.sk
Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode 9.2 súťažných podkladov.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode
19.3 tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

19.3
19.4

20

SPÄŤVZATIE PONUKY

20.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk podľa bodu 19.3.
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje v systéme JOSEPHINE obdobne ako pri vložení
prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

20.2

Časť V.
Otváranie ponúk

21

OTVÁRANIE PONÚK

21.1

Verejný obstarávateľ bude otvárať ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, keďže sa vo verejnej súťaži postupuje podľa § 66 ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní. Termín otvárania ponúk verejný obstarávateľ stanovil na
14.07.2021 o 11:00:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa, t. j. na adrese: Inštitút
nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice-mestská časť Juh,
v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí, v súlade s uvedeným v oddiele IV bod IV. 2.7)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
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21.2
21.3

22
22.1

22.1.1

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk sa budú otvárať podľa § 52
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa ustanovenia § 54 ods. 3 posledná veta zákona o verejnom obstarávaní pri použití
elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia
nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A SPÔSOB ICH
PREUKAZOVANIA
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní určil podmienky
účasti uchádzačov v procese verejného obstarávania, konkrétne:
a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 zákona o verejnom
obstarávaní,
b) podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich
preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú,
c)
podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
systému manažérstva kvality alebo systému environmentálneho manažérstva a
doklady na ich preukázanie podľa § 34 až § 36 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa
vyžadujú,
d) podmienku, kedy verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ak sa
uplatňuje.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní:
a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať,
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h)

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

22.1.1.1 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia
dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace,
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
22.1.1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva
ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
22.1.1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
22.1.1.4 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom
obstarávaní sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné
podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
22.1.1.5 Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak
zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
22.1.1.6. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.
22.1.1.7 Verejný obstarávateľ uzná v súlade s § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
alebo záujemcom.
22.1.1.8 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je
potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca
nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní.
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22.1.1.9 Verejný obstarávateľ bez ohľadu na § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený
od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c)
zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie všetkých vyššie uvedených
podmienok účasti osobného postavenia.
Odôvodnenie:
Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje ustanovenie §32
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
22.1.2

Finančné a ekonomické postavenie
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie finančného a ekonomického
postavenia.

22.1.3

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

22.1.3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov preukázanie nižšie uvedenej podmienky
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, konkrétne podľa §34 ods.1 písm. m)
bodu 2. zákona o verejnom obstarávaní,
m)

ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač predloží tieto platné a účinné, úradne osvedčené kópie dokladov:
a)
povolenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na
veľkodistribúciu humánnych liekov podľa §17 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach - v originálnom vyhotovení, resp. úradne osvedčenú
fotokópiu pre všetky časti predmetu zákazky,
22.1.3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
22.1.3.3 Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní,
uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
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22.1.3.4 Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
22.1.3.5 Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením,
montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác,
technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto
činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a
spoľahlivosť.
Odôvodnenie:
Preukázanie splnenia požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti uchádzača má preukázať skutočnosť, že uchádzač, resp. iná osoba, je
reálne odborne a zákonne spôsobilá dodať legislatívne použiteľný predmet zákazky.
22.1.4. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie žiadnej z podmienok
systému manažérstva kvality ani systému environmentálneho manažérstva podľa bodu
22.1 písm. c) tejto časti súťažných podkladov.
23

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

23.1

Jednotný európsky dokument podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len
„JED“) je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b)
spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c)
poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil
jednotným európskym dokumentom.

23.2

23.3

23.4

23.5
23.6

23.7

23.8

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje
informácie podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a predchádzajúceho bodu
súťažných podkladov aj o tejto osobe.
Hospodársky subjekt v JEDe uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a
bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JEDe uvedie aj
informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu
elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto
databázy.
Hospodársky subjekt môže JED použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj
opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom JEDe sú naďalej aktuálne.
Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie
riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo
záujemcu požiadať cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE o predloženie dokladu
alebo dokladov nahradených JEDom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému
obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u týchto uchádzačov podľa § 40
zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a
týmito súťažnými podkladmi.
Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa bodu 23.4 druhej vety, tieto od
uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu
do elektronickej databázy.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k
dispozícii z iného verejného obstarávania, a ktoré sú aktuálne a platné.
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23.17

V prípade použitia reverzného postupu podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak
niektorí z uchádzačov predbežne nahradia doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
JEDom, tak v prípade umiestnenia sa na prvom až treťom mieste po vyhodnotení ponúk sú
povinní predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti, ktoré boli nahradené JEDom.
Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
požiada týchto uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia
ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
Nepredloženie dokladov v lehote podľa bodu 23.10 uchádzačmi je dôvodom na vylúčenie
takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.
V prípade, ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby
uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novozostavenom poradí spĺňali
podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov.
Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu sú k dispozícii zverejnené v profile verejného
obstarávateľa aj na internetovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
Uchádzač vyplní JED podľa pokynov uvedených v zverejnenom manuáli.
a)
časť I. – na základe verejným obstarávateľom vyplnenej časti I. uverejnenej v profile
verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk ,
b)
časť II. – A, B, C a D
c)
časť III. – A, B, C a D,
d)
časť IV. – A a C,
e)
časť VI.
Verejný obstarávateľ uverejní v profile vyplnenú Časť I. JEDu vo formáte PDF. Údaje z
uvedenej časti je každý uchádzač povinný preniesť/prepísať do všetkých JEDov
predkladaných v ponuke.
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač predloží samostatný JED
aj za túto osobu, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene tejto osoby - vypĺňajú sa časti
JEDu rovnaké ako uvedené v bode 23.13 tejto časti súťažných podkladov.
V prípade uchádzača, ktorým je skupina dodávateľov, uchádzač predloží samostatný JED
za každého člena skupiny, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene jednotlivých
členov skupiny (ak je oprávnených osôb viac, uvedené platí pre každú osobu).
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.

24

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

24.1

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, z
tohto dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení
ponúk (vrátane vyhodnotenia ponúk formou elektronickej aukcie). Postup vyhodnotenia
ponúk je uvedený v bode 26 týchto súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ posudzuje v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii. Ak sú podmienky účasti
uvedené aj v súťažných podkladoch alebo koncesnej dokumentácii, nesmú byť v rozpore s
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii.
Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov,
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov do 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača alebo záujemcu o
nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie

23.9

23.10

23.11
23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

24.2

24.3

24.4
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24.5

24.6

24.7

alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie.
Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť
do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti,
d)
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami,
g)
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
h)
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné
záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie
zákazky,
i)
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote,
j)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym
dokumentom v určenej lehote,
k)
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá
spĺňa určené požiadavky,
l)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom
novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní (do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu)
m) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti
podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo
orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti.
Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré
vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25
zákona o verejnom obstarávaní, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po
vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením
poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote 5 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo
predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na
vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g) a odseku 7 zákona o verejnom obstarávaní, je
oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na
vykonanie nápravy.
Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil
alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie,
dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené
na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo
trestným činom.
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24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13

25

Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému
obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej
vety zákona o verejnom obstarávaní a bodu 24.7 tejto časti súťažných podkladov, ak je toto
rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety
zákona o verejnom obstarávaní a bodu 24.7 tejto časti súťažných podkladov uvedené v
predchádzajúcom bode súťažných podkladov, predložené záujemcom alebo uchádzačom,
pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti.
Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje
verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného
obstarávania.
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ
nesmie podľa § 40 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní vylúčiť z dôvodu, že na základe
zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
Po posúdení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorá
obsahuje najmä zoznam:
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so
zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg
s uvedením dôvodu.
Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
Verejný obstarávateľ môže podľa § 40 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní zriadiť na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu; na jej
zriadenie sa použije § 51 zákona o verejnom obstarávaní.
POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SPÔSOB VYHODNOCOVANIA ICH
SPLNENIA

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie nižšie uvedených dokladov, ktoré
uchádzač predkladá ako originálne vyhotovenie dokladu alebo kópiu originálneho
vyhotovenia, úradne osvedčenej notárom alebo matrikou, pokiaľ nie je v jednotlivých
požiadavkách určené inak (ak nie je presne uvedené) preukazujúcich splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, konkrétne:
25.1.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači spĺňali požiadavky na predmet zákazky
definované v kapitole B. Podrobný opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, čo
uchádzač preukáže predložením ponuky vypracovanej v súlade s požiadavkami na predmet
zákazky verejného obstarávateľa.
25.1.2 Uchádzač na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
predloží vo svojej ponuke zoznam liekov, ktorý bude obsahovať rozsah minimálne
stanovený v Návrhu uchádzača na plnenie kritérií predmetu zákazky/ zmluvy (číslo časti
predmetu zákazky, názov lieku, ŠÚKL kód, veľkosť balenia, jednotková cena za m. j.)
Uchádzač vo svojej ponuke predloží iba také lieky a liečivá, ktoré sú schválené Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
V prípade pochybností verejný obstarávateľ sám preverí skutočnosť, či ponúkaný liek je
registrovaný, a to priamo na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
(https://www.sukl.sk), respektíve na stránkach Európskej komisie (https://ec.europa.eu).
25.1
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V prípade, že ponúkané lieky nebudú zaregistrované bude ponuka uchádzača vylúčená z
vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže.
Vyššie uvedená požiadavka sa nevzťahuje na predmet zákazky, resp. jednotlivé časti
zákazky, ktoré v zmysle § 46 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
o zmene a doplnení niektorých zákonov nepodliehajú registrácii humánneho lieku. V prípade
predloženia ponuky uchádzačom na predmet zákazky resp. jednotlivú časť zákazky na
terapeutické použitie si verejný obstarávateľ preverí skutočnosť, či sa na ponúkaný liek
vzťahuje, v zmysle § 46 ods. 3 vyššie citovaného zákona, „povolenie Ministerstva
zdravotníctva SR na terapeutické použitie humánneho lieku“.“
Verejný obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že uchádzač je oprávnený ponúknuť na každú
požadovanú časť len jeden liek. V prípade, že uchádzač predloží k požadovanej časti viac
liekov, komisia na vyhodnotenie ponúk nebude k nim prihliadať (uvedené v opise predmetu
zákazky v kapitole B súťažných podkladov).
25.2

25.3

25.4
25.5
25.6

25.7

26
26.1

26.2

V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, verejný
obstarávateľ nepožaduje duplicitné predkladanie rovnakých dokladov, ktoré sa
požadujú na preukázanie požiadaviek pre viac častí predmetu zákazky. To neplatí pri
požadovaní nerovnakých dokladov.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázať splnenie všetkých požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré spolu so spôsobom preukázania sú
uvedené v tejto časti súťažných podkladov.
Ak uchádzač predkladá doklad vyhotovený v inom jazyku, musí predložiť aj jeho preklad
do slovenského jazyka, postačí neosvedčená kópia.
Vyhodnocovanie ponúk vrátane vyhodnocovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky
je podľa ustanovenia § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Splnenie každej požiadavky na predmet zákazky sa bude vyhodnocovať spôsobom
splnil/nesplnil a v súlade s bodom 26.1 týchto súťažných podkladov, v prípade pochybnosti
verejný obstarávateľ overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
Podľa bodu 26.6 písm. b) týchto súťažných podkladov aj § 53 ods. 5 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak nespĺňa požiadavky na
predmet zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch.
VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je podľa § 53 ods. 1 v spojení s § 66 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní neverejné.
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a
dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie
zábezpeky.
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným
prácam alebo službe, komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné.
Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
24

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice
b)
c)
d)
e)
f)
26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti komisie alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na
doručenie tohto odôvodnenia.
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou alebo
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
Komisia v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodu
26.1 kapitoly A. súťažných podkladov zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených
dôkazov.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a)
uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
c)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa §53 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 26.1 súťažných podkladov do
1.
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov,
2.
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého
bodu,
d)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s
požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 26.1 súťažných
podkladov,
e)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 5 pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti
podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 26.2 súťažných podkladov,
g)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie (ďalej len „EÚ“),, inak
verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodu
26.1 bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodov
vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými
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26.9

26.10

verejným obstarávateľom v oddiele B. Podrobný opis predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods.2 písm. d) zákona
o verejnom obstarávaní.
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa kritérií určených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení použitom ako výzva
na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku
súťaž a spôsobom určeným v kapitole E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
vyhodnotenia ponúk na základe kritérií (úvodné úplné vyhodnotenie ponúk).
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Zápisnica podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov
s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu
s výhradou.

27

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

27.1

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní. Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom elektronickom systéme.
Elektronická aukcia podľa § 54 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je opakujúci sa proces,
ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom
obstarávaní na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých
prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

27.2

27.3
27.4
27.5

27.6
27.7
27.8

27.9

27.10
27.11

27.12

Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením,
ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk
komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Elektronická aukcia nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách.
Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu (ďalej len „elektronická
aukcia“ alebo „eAukcia“), ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú
určitých prvkov ponúk.
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol a nové hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači
oboznámia s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien a hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, ponúkaných
uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ
TENDERBOX. Východiskom e-aukcie sú vstupné hodnoty po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk. Účasť v elektronickej aukcii zo strany uchádzačov je dobrovoľná.
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27.13
27.14

27.15
27.16

27.17

27.18
27.19

27.20

27.21

Názov eAukcie: „Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny.“
Verejný obstarávateľ v systéme PROEBIZ TENDERBOX zašle Výzvu na účasť v
elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) uchádzačovi elektronickými prostriedkami na emailovú adresu uvedenú na identifikačnom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho
identifikačné a kontaktné údaje.
Kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie: JUDr. Michaela
Hujdičová, e-mail: hujdicova@inmm.sk, tel. č.: +421 55 611 8333.
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie
ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky dosiahnutých bodov. Po
určení poradia na základe predložených ponúk do sw PROEBIZ TENDERBOX
vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú verejným obstarávateľom určené podmienky, na účasť v elektronickej
aukcii, t. j. na predloženie nových cien upravených smerom nadol v elektronickej aukcii.
Do elektronickej aukcie budú zadané vstupné jednotkové ceny za m. j. (1 amp/inj. liekovku
1 cps, 1 tab.,1 fl, ) za každú časť/jednotlivý druh lieku samostatne vyjadrené v EUR bez DPH
z ponúk uchádzačov z Prílohy č. 2 k Rámcovej dohode – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
na predmet zákazky/ zmluvy. Tieto jednotkové ceny v EUR bez DPH systém elektronickej
aukcie automaticky prepočíta na cenu celkom v EUR s DPH za predpokladané množstvo 24
mesiacov. U platcov DPH to bude celková cena s DPH, u uchádzačov mimo územia
Slovenskej republiky to bude celková cena s DPH, u neplatcov DPH to bude celková cena,
v ktorej nebude započítaná DPH. Vo Výzve verejný obstarávateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Výzva bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred
konaním Aukčného kola (kola Elektronickej aukcie). Súčasťou výzvy na účasť bude
prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými
prostriedkami odošle verejnému obstarávateľovi – administrátorovi elektronickej aukcie.
Systém po doručení vyplnenej prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč,
prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do eAukčnej siene.
Elektronická aukcia má dve kolá; prípravné kolo a Aukčné kolo (kolo Elektronickej aukcie).
V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom, pravidlami eAukcie a Popisom
aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia
jednotkových cien v EUR s DPH, pravidlá predlžovania Aukčného kola (kola elektronickej
aukcie) a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na
účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve
sprístupnená eAukčnej sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien,
ktoré do eAukčnej siene boli zadané v súlade s pôvodnými, písomne predloženými
ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola (kola
Elektronickej aukcie) bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju
nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.
Aukčné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na
začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí (v tých častiach predmetu zákazky,
kde podali ponuku a kde splnili podmienky účasti):
* jednotkové ceny predmetu zákazky v EUR bez DPH daného uchádzača pri každom lieku
za danú časť predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku
* najnižšie jednotkové ceny predmetu zákazky v EUR bez DPH pri každom lieku za danú
časť predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku,
*cena celkom v EUR s DPH daného uchádzača za danú časť predmetu zákazky samostatne,
kde predložili ponuku
*najnižšia cena celkom v EUR s DPH za danú časť predmetu zákazky samostatne, kde
predložili ponuku
* priebežné poradie uchádzača pre danú časť predmetu zákazky, kde predložil ponuku.
Predmetom úpravy v elektronickej aukcii samostatne pri každej časti predmetu zákazky
bude jednotková cena za m.j. (1 amp/inj. liekovku, 1 cps, 1 tab., 1 ks) za každú
časť/jednotlivý druh lieku samostatne v EUR bez DPH (tzn. za každý samostatný druh
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27.22

27.23

27.24

27.25

27.26

27.27

27.28

27.29

lieku/účinnú látku v danej časti) zaokrúhlená na 4 desatinné miesta definovaných v časti „B
– Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.
Kritériom na hodnotenie bude cena celkom v EUR vrátane DPH za každú časť samostatne
za predpokladané množstvo danej časti za 24 mesiacov, zadefinovaných v časti „B – Opis
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, na základe čoho bude určené aj relatívne
umiestnenie uchádzačov v elektronickej aukcii za každú časť samostatne. Uchádzači budú
upravovať ceny smerom dole.
K prepočtu ceny bez DPH na cenu s DPH pri každej časti samostatne bude dochádzať
automaticky a to prenásobením ceny uchádzača a sadzby DPH (pokiaľ je uchádzač
platiteľom DPH) a rovnako bude prepočet automaticky zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
V priebehu eAukcie počas konania Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom
zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v
každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to pri každej súťažnej časti samostatne, v tej
časti v ktorej splnil verejným obstarávateľom určené podmienky. Počas Aukčného kola,
ktorého doba trvania (čas) bude uvedená aj vo Výzve, budú mať jednotliví uchádzači
možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení Aukčného kola už nebude
možné upravovať ceny predmetnej časti predmetu zákazky, ktoré boli predmetom daného
Aukčného kola. Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu
jednotkovú cenu v EUR s DPH pri danej časti (t. j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača
na priebežnom 1. mieste pri danej časti).
V prípade, že viacerí uchádzači v písomnej ponuke predložia v niektorej časti predmetu
zákazky rovnakú cenu za príslušnú časť predmetu zákazky v EUR, systém na začiatku
Aukčného kola zobrazí uchádzačom s touto rovnakou cenou rovnaké umiestnenie v
relatívnom poradí. Všetkým uchádzačom, ktorí v priebežnom relatívnom poradí budú na 1.
mieste, odošle administrátor v rámci systému eAukcie správu o tom, že v priebežnom
relatívnom poradí sú na 1. mieste v tejto časti predmetu zákazky viacerí uchádzači. Ak v
eAukcii do skončenia nenastane zmena na 1. mieste v príslušnej časti predmetu zákazky a
po jej skončení sa na 1. mieste umiestnia viacerí uchádzači, takýto výsledok eAukcie nebude
pre verejného obstarávateľa prijateľný. Verejný obstarávateľ v takom prípade neuzatvorí
zmluvu v príslušnej časti, tzn. zruší verejné obstarávanie v príslušnej časti.
Minimálny krok zníženia ceny je 0,5 % z aktuálnej jednotkovej ceny daného uchádzača v
danej časti a to pri každom lieku/účinnej látke. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača
nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 %. Upozornenie
pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej jednotkovej cene daného uchádzača v
danej časti a to pri každom lieku/účinnej látke.
Všetky časti predmetu zákazky budú hodnotené v eAukcii súčasne. Aukčné kolo
elektronickej aukcie sa skončí vo vopred uvedenom dátume a čase jej skončenia, ktorý
bude uvedený vo Výzve. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
Predmetná eAukcia je jednoetapová elektronická aukcia s uzatvoreným koncom, ktorá spĺňa
požiadavku podľa § 54 ods. 11 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. eAukcia sa
skončí vo vopred uvedenom dátume a čase jej skončenia, ktorý bol pevne určený vo Výzve.
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá cena v každej časti
predmetu zákazky musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v
ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny
celkom za každú časť predmetu zákazky samostatne v EUR vrátane DPH automatizovaným
vyhodnotením. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium najnižšia
celková cena v EUR s DPH za obdobie 24 mesiacov za každú časť samostatne.
Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na
Internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
Google Chrome,
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27.30

27.31

27.32
27.33

Microsoft Edge.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná.
Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom
mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr.
notebook s mobilným internetom). Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za
uchádzačmi použité technické prostriedky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
opakovania elektronickej aukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na
strane verejného obstarávateľa.
Ak by elektronická aukcia zlyhala alebo sa nemohla uskutočniť v dobe uvedenej vo Výzve
najmä z dôvodu vzniku objektívnych technických problémov na strane verejného
obstarávateľa a ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať (napr. výpadok dodávky
elektrickej energie), elektronická aukcia sa zopakuje v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní.
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil
len jeden uchádzač.
Časť VI
Uzavretie zmluvy

28

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

28.1

Po vyhodnotení ponúk formou eAukcií a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 24.
(po vyhodnotení splnenia podmienok účasti) a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení
uchádzača verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne
zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile a v
systéme JOSEPHINE. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma
a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením
dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o
výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného
uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní.

29

UZAVRETIE ZMLUVY AKO VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

29.1

Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva podľa Obchodného zákonníka v súlade s §56
zákona o verejnom obstarávaní podľa vzoru návrhu zmluvy uvedeného v prílohe súťažných
podkladov. Ak nastane prípad, že konkrétny uchádzač sa stane úspešným pre viaceré časti
predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s bodom 2.5 časti I.
kapitoly A. súťažných podkladov.
Uzavretá zmluva nesmie byť podľa § 56 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v rozpore so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
V zmysle § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je oprávnený
odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný

29.2
29.3

29.4
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29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

29.10
29.11

29.12

29.13

v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného
sektora.
Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov
elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie
o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a)
priame rokovacie konanie,
b)
uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym
subjektom,
c)
uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s
viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d)
uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie
nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4.
Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa
§ 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie
žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak
boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
verejnému obstarávateľovi,
b)
márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní,
c)
doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia
oznámenia podľa § 26 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní v európskom vestníku. Tým
nie sú dotknuté ustanovenia § 56 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný
uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní
odo dňa uplynutia lehoty podľa §56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na
jej uzavretie písomne vyzvaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE, a to v prípade ak nie je potrebné podľa § 56 ods. 12 zákona o verejnom
obstarávaní určiť dlhšiu lehotu.
Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené
povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť
zmluvu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie
tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne
prostredníctvom systému JOSEPHINE vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla
byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzvaní.
Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania určiť, že lehota
podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 zákona o verejnom obstarávaní je dlhšia ako 10 pracovných dní.
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29.14
29.15

29.16

29.17
29.18

29.19

29.20

Zmluva bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk, ktorá končí dňom uvedeným v bode 9.3
týchto súťažných podkladov. Do tejto lehoty sú uchádzači svojou ponukou viazaní.
Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby
úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
určil:
a)
povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b)
pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa
a údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní o novom subdodávateľovi,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia.
Vyššie uvedeným nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani
zodpovednosť koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
V zmysle § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak pôjde o zmenu zmluvy podľa § 18
odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, povinnosť
zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal
aj pôvodný dodávateľ.
Ak dôjde k nečakanému zrušeniu zmluvy ako celku zo strany predávajúceho, verejný
obstarávateľ tento predmet zákazky následne môže obstarať v zmysle § 81 a 82 zákona
o verejnom obstarávaní priamym rokovacím konaním.
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kapitola B. Podrobný opis predmetu zákazky
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Časť I.
Všeobecný opis predmetu zákazky
1.1

Predmetom zákazky je pravidelný nákup a dodávka nižšie uvedeného predmetu zmluvy:
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

1.2

1.3

1.4

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a
molekulárnej medicíny do verejnej lekárne, ktorá je zmluvným partnerom verejného
obstarávateľa v postavení kupujúceho, na základe vystavených objednávok a za podmienok
uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej
ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať
požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané
v originálnom balení.
Predpokladané dvojročné objemy uvedené v časti II. Podrobného opisu predmetu zákazky nie
sú pre verejného obstarávateľa záväzné, sú len orientačné, verejný obstarávateľ počas trvania
rámcovej dohody bude nákup predmetu zákazky realizovať podľa jeho aktuálnych a
skutočných potrieb a požiadaviek. Skutočne objednané množstvá m. j. liekov počas platnosti
rámcovej dohody môžu byť nižšie, rovné alebo aj vyššie ako predpokladané množstvá lieku.
Predmetom fakturácie budú len skutočne objednané a dodané lieky podľa nevyhnutnej potreby
verejného obstarávateľa.
V prípade uzavretia zmluvného vzťahu sa každý uchádzač zaväzuje, že ak v priebehu
uvedeného zmluvného obdobia dôjde k zrušeniu, zákazu použitia, prípade k náhrade niektorej
z časti predmetu zákazky, po dohode s verejným obstarávateľom zabezpečí potrebnú dodávku
reálne možnej náhrady v súlade s platnou právnou legislatívou SR a EÚ v uvedenej oblasti.
Predmet zákazky je rozdelený na 24 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky
jednotlivo, tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu
časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu
zákazky, tak ako je predmet zákazky špecifikovaný v tejto kapitole v časti II. „Podrobný opis
predmetu zákazky“.
Uchádzač je oprávnený ponúknuť na každú požadovanú časť len jeden liek. V prípade, že
uchádzač predloží k požadovanej časti viac liekov, komisia na vyhodnotenie ponúk nebude k
nim prihliadať.
Vlastnosti požadovaných liekov sú dané/deklarované kódom prideleným Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv (ŠÚKL) Bratislava.
Uchádzač na základe vlastností lieku, ktoré charakterizuje kód ŠÚKL, môže ponúknuť aj
ekvivalent výrobku (generikum).
Uchádzač je povinný predkladať cenové ponuky maximálne do výšky stanovenej v platnom
opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam kategorizovaných liekov. Predložené cenové
ponuky nesmú presiahnuť ÚZP v platnom opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam liekov
a liečiv plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia.
V prípade, že cena uvedená v ponuke uchádzača nebude stanovená v súlade s podmienkou
uvedenou v predchádzajúcom odseku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takú ponuku
vylúčiť, z dôvodu nesplnenia požiadavky na predmet zákazky uvedenej v týchto súťažných
podkladoch.
Pri zmene výšky úhrad zdravotnou poisťovňou pri liekoch zakategorizovaných „A a AS“ počas
trvania rámcovej dohody je úspešný uchádzač (predávajúci) povinný upraviť cenu automaticky
a bez dodatku tak, aby nepresahovala úhradu stanovenú Opatrením MZ SR, ktorým sa vydáva
Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia.
Uchádzač ponuku spracuje v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach.
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Časť II.
Podrobný opis predmetu zákazky
1.

časť - Liečivá pri poruchách acidity

ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

A02BA02

25 mg ranitidínu/ml

sol inj

ampulka

intravenózna

10

6,84 €

5x2ml

A02BC01
A02BC01

10 mg omeprazolu/cps
20 mg omeprazolu/cps

cps dur
cps dur

kapsula
kapsula

perorálna
perorálna

560
140

55,60 €
13,40

28cps
28cps

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 1. časť bez DPH za 24 mesiacov: 75,84 EUR
2.

časť - Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy

ATC
označenie
účinnej
látky
A03AD02
A03BB01
A03DA02

Názov účinnej látky,
množstvo
40 mg
drotaveríniumchloridu/tbl
20 mg butylscopolaminii
bromidum/ml
500 mg/ml sodnej soli
metamizolu, 5 mg/ml
pitofenóniumchloridu

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

24

4,08 €

24tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

5

2,00 €

5x1ml

gto por

fľaša

perorálna

4

7,8 €

50ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 2. časť bez DPH za 24 mesiacov: 13,88 EUR
3.

časť – Liečivá na zápchu

ATC
označenie
účinnej
látky
A06AB08
A06AX01

Názov účinnej látky,
množstvo
7,5 mg
dinátriumpikosulfátu/ml
Glycerolum 85% 2,06 g/sup

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

gtt por

fľaša

perorálna

3

9,39 €

25ml

sup

čapík

rektálna

80

20,00 €

10ks

Celková predpokladaná cena za 3. časť bez DPH za 24 mesiacov: 29,39 EUR
4.

časť – Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká

ATC
označenie
účinnej
látky
A07BA01
A07DA01

Názov účinnej látky,
množstvo
Aktívne uhlie 320 mg/tbl
2,5 mg hydrochlorid
difenoxylátu a 0,025 mg
atropíniumsulfátu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

200

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
14,00 €

tbl

tableta

perorálna

100

11,00 €

Celková predpokladaná cena za 4. časť bez DPH za 24 mesiacov: 25,00 EUR
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5.

časť – Digestíva vrátane enzýmov

ATC
označenie
účinnej
látky
A09AA01
A09AA02

Názov účinnej látky,
množstvo
200 m.j. (36,60 mg)
takadiastázy/tbl
220 mg pankreatínu/tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

150

12,00 €

50tbl

tableta

perorálna

180

19,80€

30tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl obd
tbl ent

Celková predpokladaná cena za 5. časť bez DPH za 24 mesiacov: 31,80 EUR
6.

časť – Vitamíny

ATC
označenie
účinnej
látky
A11CC03
A11CC05
A11HA02

Názov účinnej látky,
množstvo
1 µg alfakalcidolu/cps
0,5 mg cholekalciferolu/ml
20 mg
pyridoxíniumchloridu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

cps mol
gtt por

kapsula
fľaša

perorálna
perorálna

60
7

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
14,40 €
7,35 €

tbl

tableta

perorálna

100

20,00 €

20tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

intravenózna

10

4,52 €

5x10ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Maximálna
veľkosť
balenia
30 cps
10ml

Celková predpokladaná cena za 6. časť bez DPH za 24 mesiacov: 41,75 EUR
7.

časť – Minerálne doplnky

ATC
označenie
účinnej
látky
A12AA07

Názov účinnej látky,
množstvo
0,671 g dihydrátu chloridu
vápenatého/10 ml

Merná
jednotka
(m. j.)

Lieková
forma

sol inj

ampulka

Celková predpokladaná cena za 7. časť bez DPH za 24 mesiacov: 4,52 EUR
8.

časť – Antitrombotiká

ATC
označenie
účinnej
látky
B01AB01
B01AC06
B03AB05

Názov účinnej látky,
množstvo
sodná soľ heparínu 5000
IU/ml
100mg kys. salicylovej/tbl
100mg komplexy oxid
železitý-polymaltóza/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inj

liekovka

intravenózna

10

134,50 €

10ml

tbl

tableta

perorálna

84

2,94 €

28 tbl

tbl mnd

tableta

perorálna

90

13,02 €

30tbl

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 8. časť bez DPH za 24 mesiacov: 150,46 EUR
9.

časť – Náhrady krvi a perfúzne roztoky

ATC
označenie
účinnej
látky
B05AA07
B05BA03
B05BC01

Názov účinnej látky,
množstvo
60 g
hydroxyetylškrobu/1000 ml
Glucosum anhydricum
400g/1000ml
100 g manitolu/1000 ml

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inf

vak

intravenózna

20

214,17 €

20x500ml

sol inj

ampulka

intravenózna

20

5,61 €

20x10ml

sol inf

vak/fľaša

intravenózna

210

368,55 €

30x250ml
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B05BB01

chlorid sodný, chlorid
draselný a dihydrát
chloridu vápenatého

sol inf

500ml vak

intravenózna

20

22,62 €

20x500ml

8,60, 0,30g, 0,33g/l

Celková predpokladaná cena za 9. časť bez DPH za 24 mesiacov: 610,95 EUR
10. časť – Kardiaká a antihypertenzíva
ATC
označenie
účinnej
látky
C01BD01
C01CA03
C01CA24
C01CA24
C01CA24
C01DA02
C02CA06

Názov účinnej látky,
množstvo
150 mg amiodarón/3 ml
1,000 mg noradrenalínu/ml
1 mg adrenalínu/ml
0,15 mg adrenalínu
(epinefrínu)/autoinjektor
0,3 mg adrenalínu
(epinefrínu)/autoinjektor
0,4 mg
glyceroltrinitrátu/dávka
300mg urapidilu/cps pld

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

sol inj
con inf
sol inj

ampulka
ampulka
ampulka

sol inj

autoinjektor

sol inj

autoinjektor

aer slg

fľaša

cps pld

cps pld

intravenózna
intravenózna
intravenózna
intramuskulá
rna
intramuskulá
rna
sublinguálna

12
10
75

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
4,08 €
9,50 €
49,35 €

2

70,74 €

1x2ml

4

136,36 €

1x2ml

5

12,80 €

1x10g

perorálna

50

3,67 €

50cps

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia
6x3ml
5x1ml
5x1ml

Celková predpokladaná cena za 10. časť bez DPH za 24 mesiacov: 286,50 EUR
11. časť – Diuretiká
ATC
označenie
účinnej
látky
C03CA01
C03CA01

Názov účinnej látky,
množstvo
20mg furosemidu/2 ml
40 mg furosemidu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inj
tbl

ampulka
tableta

intravenózna
perorálna

400
20

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
100,00 €
0,60 €

Maximálna
veľkosť
balenia
5x2ml
20tbl

Celková predpokladaná cena za 11. časť bez DPH za 24 mesiacov: 100,60 EUR
12. časť- Betablokátory
ATC
označenie
účinnej
látky
C07AB02
C07AB07

Názov účinnej látky,
množstvo
50 mg
metoprololiumtartarátu/tbl
5 mg
bisoprololiumfumarátu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tbl

tableta

perorálna

300

8,58 €

50tbl

tbl flm

tableta

perorálna

30

3,14 €

30tbl

Celková predpokladaná cena za 12. časť bez DPH za 24 mesiacov: 11,72 EUR
13. časť – Blokátory kalciového kanála
ATC
označenie
účinnej
látky
C08CA01

Názov účinnej látky,
množstvo
5 mg amlodipínu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

60

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
1,26 €

Celková predpokladaná cena za 13. časť bez DPH za 24 mesiacov: 1,26 EUR
14. časť – Liečivá s účinkom na renín – angiotenzínový systém
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ATC
označenie
účinnej
látky
C09AA01
C09AA05

Názov účinnej látky,
množstvo
12,5 mg kaptoprilu/tbl
2,5 mg ramiprilu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl
tbl

tableta
tableta

perorálna
perorálna

60
60

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
2,76 €
5,50 €

Maximálna
veľkosť
balenia
30tbl
30tbl

Celková predpokladaná cena za 14. časť bez DPH za 24 mesiacov: 8,26 EUR
15. časť – Emolienciá a dermatologiká
ATC
označenie
účinnej
látky
D02AE01
D11AX

Názov účinnej látky,
množstvo
Urea 40 mg/ml
100mg octanu a vínanu
hlinitého/g

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

emu der

fľaša

transkutánna

20

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
82,00 €

crm der

tuba

transkutánna

20

21,40 €

100g

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

186 540,00 €

2lag

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

40

10,00 €

10x2ml

40
40
200

3,60€

8,80 €
272,00 €

20tbl
20tbl
1lag

Maximálna
veľkosť
balenia
200ml

Celková predpokladaná cena za 15. časť bez DPH za 24 mesiacov: 103,40 EUR
16. časť – Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
ATC
označenie
účinnej
látky
H01AB01

Názov účinnej látky,
množstvo

0,9 mg alfa-tyreotropínu

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

plv ino

liekovka

intramuskulá
rna

600

Celková predpokladaná cena za 16. časť bez DPH za 24 mesiacov: 186 540,00 EUR
17. časť – Kortikosteroidy na systémové použitie
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

H02AB02

4 mg dexametazónu/ml

sol inj

ampulka

H02AB07
H02AB07
H02AB09

Prednisonum 5 mg/tbl
Prednisonum 20 mg/tbl
100 mg hydrokortizónu

tbl
tbl
plv ino

tableta
tableta
liekovka

Cesta
podania
intramuskulá
rna
perorálna
perorálna
intravenózna

Celková predpokladaná cena za 17. časť bez DPH za 24 mesiacov: 294,40 EUR
18. časť – Hormóny štítnej žľazy
ATC
označenie
účinnej
látky
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01

Názov účinnej látky,
množstvo
25 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
50 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
75 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
88 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
100 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

2000

32,60 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1000

14,80 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2500

55,00 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

500

16,10 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2500

52,25 €

100tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl
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H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01

112 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
125 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
137 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
150 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
200 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

47,85 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2000

56,00 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

64,50 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

3000

92,10 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

78,45 €

100tbl

Celková predpokladaná cena za 19. časť bez DPH za 24 mesiacov: 509,65 EUR
19. časť – Antityreoidálne liečivá
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

H03BA02

50mg propyltiouracilu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

200

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
15,68 €

Maximálna
veľkosť
balenia

100tbl

Celková predpokladaná cena za 19. časť bez DPH za 24 mesiacov: 15,68 EUR
20. časť – Antiflogistiká, antireumatiká a analgetiká
ATC
označenie
účinnej
látky
M01AE01
N02AX02
N02BB02
N02BE01
N02BE71

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

400 mg ibuprofenu/tbl
100 mg
tramadoliumochloridu/2 ml
500 mg monohydrátu sodnej
soli metamizolu/tbl
500 mg paracetamolu/tbl
325 mg paracetamolu, 130
mg guajfenezínu, 70 mg
kofeínu/tbl

tbl flm

tableta

perorálna

120

12,30 €

24tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

10

3,14 €

5x2ml

tbl flm

tableta

perorálna

120

12,30 €

20tbl

tbl

tableta

perorálna

120

6,25 €

24tbl

tbl

tableta

perorálna

100

13,04 €

50tbl

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 20. časť bez DPH za 24 mesiacov: 47,03 EUR
21. časť – Antiastmatiká
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

R03AC02

100 µg salbutamolu/dávka

sus inh

tlaková
nádobka

inhalačná

2

3,36 €

1x200dávok

R03AL01

21 µg ipratropiumbromidu,
50 µg
fenoteroliumhydrobromidu/d
ávka

sol inh

tlaková
nádobka

inhalačná

2

10,70 €

1x200dávok

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

3,75 €

10tbl

Celková predpokladaná cena za 21. časť bez DPH za 24 mesiacov: 14,06 EUR
22. časť – Antitusiká a lieky proti nachladnutiu
ATC
označenie
účinnej
látky
R05DA04

Názov účinnej látky,
množstvo
28,72 mg hemihydrát
kodeíniumfosfátu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

10
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R05DB13

Butamirati dihydrogenocitras
4 mg, guaifenesinum
100 mg/1 ml

fľaša

gto por

perorálna

1

3,56 €

25ml

Celková predpokladaná cena za 22. časť bez DPH za 24 mesiacov: 7,31 EUR
23. časť – Antihistaminiká na systémové použitie
ATC
označenie
účinnej
látky
R06AX
R06AX

Názov účinnej látky,
množstvo
2,25 mg
bisulepíniumchloridu/tbl
1,2 mg
bisulepíniumchloridu/2 ml

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tbl

tableta

perorálna

200

24,00€

20tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

100

57,00€

10x2ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 23. časť bez DPH za 24 mesiacov: 81,00 EUR
24. časť – Ostatné neterapeutické prípravky
ATC
označenie
účinnej
látky
V07AB
B05BB01
B05BB01
B05BB01

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Voda na injekciu/10ml
0,09g chloridu sodného/10ml
9g chloridu sodného/1000ml
2,25g chloridu
sodného/250ml

lif par
sol inf
sol inf

ampulka
ampulka
fľaša

intravenózna
intravenózna
intravenózna

400
3000
400

39,80 €
606,00 €
542,40 €

20x10ml
20x10ml
10x1000ml

sol inj

fľaša

intravenózna

700

657,30 €

10x250ml

Celková predpokladaná cena za 24. časť bez DPH za 24 mesiacov: 1 845,50 EUR
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Kapitola C. Podmienky účasti uchádzačov a spôsob ich
vyhodnotenia
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1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

Časť I.
Podmienky účasti uchádzačov
Podmienky účasti podľa § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom
obstarávaní.
existujúca dôveryhodná informácia o dôvodnom podozrení, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž, ktoré spolu so spôsobom ich preukázania sú podrobne uvedené v bodoch
22. až 24. kapitoly A. súťažných podkladov.

Časť II.
Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných
dokladov podľa časti I. kapitoly C. súťažných podkladov.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa bude vyhodnocovať spôsobom:
S – podmienka účasti splnená,
N – podmienka účasti nesplnená,
JED – podmienka účasti splnená predložením jednotného európskeho dokumentu.
Ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N – podmienka účasti nesplnená,
považuje sa, že tento uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z
procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak bude uchádzač hodnotený spôsobom JED – podmienka účasti splnená predložením
jednotného európskeho dokumentu, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho
priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu podľa § 39 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní tohto uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ
neurčil dlhšiu lehotu.
Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 druhej vety zákona o
verejnom obstarávaní, tieto od uchádzača nevyžaduje a požadované informácie získa na
základe prístupu do elektronickej databázy.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k
dispozícii z iného verejného obstarávania, a ktoré sú aktuálne a platné.
Verejný obstarávateľ použije reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. v procese verejného obstarávania vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vykoná až po vyhodnotení ponúk podľa
§53 zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do procesu vyhodnotenia splnenia podmienok
účasti je umiestnenie sa na prvých troch pozíciách po vyhodnotení ponúk. Ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až
treťom mieste v novozostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že
existuje dostatočný počet uchádzačov.
Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do procesu vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti je v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní umiestnenie
sa na prvých troch pozíciách po vyhodnotení ponúk.
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Kapitola D. Požiadavky na predmet zákazky, zábezpeka a spôsob
ich vyhodnotenia
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Časť I.
Požiadavky na predmet zákazky
1.1

Požiadavky na predmet zákazky, ak ich verejný obstarávateľ požaduje sú uvedené v bode 25
kapitoly A. súťažných podkladov.
Časť II.
Spôsob vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní, vykoná kontrolu preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky (ak ich
verejný obstarávateľ požadoval, sú uvedené v bode 25 kapitoly A. súťažných podkladov a
spôsob vyhodnocovania v bode 26 kapitoly A. súťažných podkladov).
Ponuky budú vyhodnocované na základe splnenia požiadaviek na predmet zákazky v súlade
s ustanovením § 53 ods. 1 druhej, štvrtej, piatej, šiestej vety zákona o verejnom obstarávaní
nižšie uvedeným spôsobom:
Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční spôsobom:
S - splnené,
N - nesplnené,
PVD - potreba vysvetlenia dokladov.
Uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N - nesplnené, bude podľa § 53 ods. 5 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Uchádzač hodnotený Spôsobom PVD - potreba vysvetlenia dokladov, bude podľa §53 ods.1
štvrtej vety zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie konkrétnej nejasnosti.
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
V prípade pochybnosti verejný obstarávateľ overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači.
Po predložení akceptovateľného vysvetlenia bude jeho ponuka v procese verejného
obstarávania ďalej vyhodnocovaná.
Po nepredložení, po predložení nedostatočného vysvetlenia, po poskytnutí nepravdivých,
skreslených informácií s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, po pokuse uchádzača
o neoprávnené ovplyvnenie postupu verejného obstarávania, bude ponuka uchádzača
vylúčená v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c) d), g) alebo h) zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať spôsob zloženia zábezpeky (ak sa vyžaduje) len u
tých ponúk, ktoré neboli vylúčené z vyššie uvedených dôvodov.
Časť III.
Zábezpeka

3.1

Požiadavka zloženia zábezpeky za účelom zabezpečenia viazanosti ponuky uchádzačov (ak
bola verejným obstarávateľom požadovaná), jej výška, podmienky zloženia a uvoľnenia sú
uvedené v bode 16. Kapitoly A. súťažných podkladov.
Časť IV.
Spôsob vyhodnotenia splnenia zloženia zábezpeky

4.1

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní, vykoná kontrolu preukázania splnenia zloženia zábezpeky (ak ju verejný
obstarávateľ požadoval).
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4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

Ponuky, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované v súlade s
ustanovením § 53 ods. 1 tretej až poslednej vety zákona o verejnom obstarávaní nižšie
uvedeným spôsobom: vyhodnocovanie zloženia zábezpeky požadovaným spôsobom
v stanovenej lehote (uplatní sa len v prípade ponúk uchádzačov, ktorí splnili všetky
požiadavky na predmet zákazky).
Vyhodnocovanie splnenia zloženia zábezpeky sa uskutoční spôsobom:
S - splnené,
N - nesplnené,
PVD - potreba vysvetlenia dokladov.
Uchádzač hodnotený aspoň raz spôsobom N - nesplnené, bude podľa § 53 od5.5 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania vylúčený.
Uchádzač hodnotený spôsobom PVD - potreba vysvetlenia dokladov, bude podľa § 53 ods.
1 štvrtej vety zákona o verejnom obstarávaní požiadaný o vysvetlenie konkrétnej nejasnosti.
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré
uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Po predložení akceptovateľného vysvetlenia bude jeho ponuka v procese verejného
obstarávania ďalej vyhodnocovaná.
Po nepredložení, resp. po predložení nedostatočného vysvetlenia, po poskytnutí
nepravdivých, skreslených informácií s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, po
pokuse uchádzača o neoprávnené ovplyvnenie postupu verejného obstarávania, bude ponuka
uchádzača vylúčená v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 písm. c), (1), g) alebo h zákona o
verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude podľa určených kritérií vyhodnocovať len tie ponuky, ktoré
neboli vylúčené z vyššie uvedených dôvodov vyhodnotenia spôsobu zloženia zábezpeky.
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Kapitola E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
vyhodnotenia ponúk na základe kritérií
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Časť I.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk, váha každého kritéria
1.1

1.2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena celkom v EUR s DPH za každú časť predmetu zákazky samostatne
zaokrúhlená na dve desatinné miesta (tzn. najnižšia celková cena predmetu zákazky za
obdobie 24 mesiacov za každú časť samostatne je jediným kritériom na hodnotenie
ponúk).
Relatívna váha uvedeného kritériá:
maximálne 100
Časť II.
Spôsob stanovenia kritéria najnižšia cena pre jednotlivé časti predmetu zákazky

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky ako aj za celý predmet zákazky bude
spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/ l996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Celková cena každej časti predmetu zákazky ako aj ceny jednotlivých položiek budú
spracované uchádzačom v celom rozsahu predmetu zákazky. Musia zahŕňať všetky vedľajšie
náklady spojené s plnením predmetu zmluvy vrátane napr. dopravy, dodaním písomnej
dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
Podkladom pre spracovanie ceny predmetu zákazky je podrobný opis predmetu zákazky
uvedený v kapitole B. súťažných podkladov.
Navrhnuté ceny za predmet zákazky sa predkladajú v EUR.
Celková cena každej časti predmetu zákazky sa bude uvádzať spôsobom a v štruktúre
uvedenej v Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy. Uchádzač
tabuľku „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/ zmluvy“ predloží
vyplnenú pre tie časti/jednotlivé druhy liekov, na ktoré predkladá ponuku.
Veľkosť balenia lieku, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke je závislé od portfólia
uchádzača, avšak maximálna veľkosť balenia je uvedená v Podrobnom opise predmetu
zákazky.
Predložené cenové ponuky nesmú presiahnuť výšku stanovenú v platnom opatrení MZ SR,
ktorým sa vydáva Zoznam kategorizovaných liekov.
V prípade, že cena uvedená v ponuke uchádzača nebude stanovená v súlade s vyššie
uvedenou podmienkou v bode 2.7 tejto časti súťažných podkladov, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo takú ponuku vylúčiť, z dôvodu nesplnenia
požiadavky na predmet zákazky uvedenej v týchto súťažných podkladoch.
Uchádzač vyplní v systéme JOSEPHINE svoj „Hodnotiaci formulár“ na vyhodnotenie
návrhu uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy uvedený v Prílohe č. 3 k
súťažným podkladom. Musí platiť, že údaj týkajúci sa kritéria musí byť zhodný v ponuke a
v rámcovej dohode.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na túto skutočnosť upozorní. V prípade,
ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území Slovenskej republiky
(ďalej len „SR“), komisia odpočíta ním udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta k
nim platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu
ponuky. V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný
návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme JOSEPHINE) bude komisia postupovať
v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016.
Ak uchádzač je platcom DPH v Slovenskej republike, bude sa hodnotiť jednotková cena za
liekovku/ kus/ kapsulu s DPH za príslušnú časť predmetu zákazky. Ak uchádzač má miesto
sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom DPH v mieste
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

svojho sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH, ale pri hodnotení komisia k jeho cenám
pripočíta DPH (prenesenie daňovej povinnosti). Jednotková cena za liekovku/ kus/ kapsulu
bez DPH navýšená o DPH bude predmetom vyhodnotenia z dôvodu, že v prípade úspešnosti
tohto uchádzača by bola prenesená daňová povinnosť na verejného obstarávateľa ako na
osobu povinnú zaplatiť daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. DPH sa vyčísli v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike v
deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, bude sa hodnotiť celková cena za každú časť predmetu
zákazky, v ktorej nebude započítaná DPH. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade,
ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom
DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky predmetu
zákazky podľa stanoveného kritéria. Súčasťou procesu vyhodnocovania ponúk je aj
elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobnosti o priebehu
elektronickej aukcie sú uvedené týchto súťažných podkladov, a budú uvedené vo výzve na
účasť v elektronickej aukcii.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyzve
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých
ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii.
Východiskom elektronickej aukcie v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sú ceny, ktoré
sú uvedené v ponukách predložených v systéme JOSEPHINE; to neplatí ak ich komisia v
súlade s vyhodnocovaním opravila.
Predložením nových cien v elektronickej aukcii systém pre elektronickú aukciu zostaví
poradie ponúk predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením podľa stanoveného
kritéria. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia cena určená
ako najnižšia celková cena v EUR s DPH samostatne. Ostatní uchádzači budú neúspešní.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby jednotkové ceny boli zaokrúhlené
na štyri desatinné miesta a výsledná cena bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Časť III.
Vyhodnotenie ponúk na základe určených kritérií
3.1

3.2

3.3

V procese verejného obstarávania po otvorení ponúk verejný obstarávateľ použije postup
neverejného vyhodnotenia ponúk na základe ním určených kritérií (uplatní sa len v prípade
ponúk uchádzačov, ktorí splnili všetky požiadavky na predmet zákazky a zloženie zábezpeky
stanoveným spôsobom, ak sa verejným obstarávateľom požadovali) podľa § 53 zákona o
verejnom obstarávaní nižšie uvedeným spôsobom:
Ak sa pri určitej zákazke podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní javí ponuka ako
mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne
požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k
dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ponukou podľa § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje
cenu plnenia najmenej o
a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ, inak verejný obstarávateľ v súlade s
§ 53 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči ponuku.
V prípade, ak uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a nedoručí
požadované písomné odôvodnenie do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
verejného obstarávateľa (ak nebola určená dlhšia lehota), bude taký uchádzač podľa § 53
ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vylúčený z procesu verejného obstarávania.
V prípade, ak uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a doručené
požadované písomné odôvodnenie a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien
alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti uvedené v § 53 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní a v bode 3.2. tejto časti kapitoly E. súťažných podkladov, bude taký uchádzač
podľa § 53 ods. 5 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní z procesu verejného obstarávania
vylúčený.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 53 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní písomne oznámi
uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením:
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť
a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok
určenými verejným obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
Verejný obstarávateľ bude podľa určených kritérií vyhodnocovať len tie ponuky, ktoré
neboli vylúčené v zmysle vyššie uvedeného. Pri ich vyhodnocovaní bude verejný
obstarávateľ postupovať spôsobom určeným a uvedeným v časti II. a IV. tejto kapitoly
súťažných podkladov.
Časť IV.
Postup verejného obstarávateľa pri určení poradia uchádzačov

4.1
4.2

Verejný obstarávateľ pridelí váhové body každej ponuke predloženej v procese verejného
obstarávania jednotlivo spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode:
Spôsob pridelenia váhových bodov:
Maximálny počet váhových bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
celkovou cenou za každú časť predmetu zákazky samostatne v EUR s DPH,
Počet váhových bodov ostatných ponúk bude vypočítaný podľa vzorca:
Najnižšia celková cena za každú časť predmetu zákazky vydelená celkovou cenou za predmet
zákazky konkrétneho uchádzača a vynásobená číslom 100 = váhový počet bodov konkrétneho
uchádzača, ktorý získala jeho ponuka.
Výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

4.3

Spôsob určenia poradia uchádzačov:
Verejný obstarávateľ určí poradie ponúk uchádzačov na základe celkového počtu pridelených
váhových bodov, počnúc najväčším celkovým počtom váhových bodov a postupným
znižovaním získaných celkových počtov váhových bodov.
Poradie uchádzačov bude zostavené klesajúcim spôsobom, t. j. porovnaním a klesajúcim
usporiadaním celkových počtov váhových bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc
ponukou uchádzača s najvyšším celkovým počtom váhových bodov a končiac ponukou
uchádzača s najnižším celkovým počtom váhových bodov.
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4.4

4.5

4.6

4.7

Uchádzač, ktorý získa maximálny celkový počet váhových bodov, bude identifikovaný ako
úspešný uchádzač.
V prípade rovnosti pridelených váhových bodov prvenstvo získa ten uchádzač, ktorý predložil
ponuku ako prvý.
Uvedené platí vo fáze vyhodnotenia pred elektronickou aukciou a je konečné v prípade, ak sa
postup elektronickej aukcie nepoužije.
Údaje z tejto časti vyhodnotenia ponúk a stanovené poradie uchádzačov budú zadané ako vstupné
údaje pre následné vyhodnotenie ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie. Tento bod sa
nevzťahuje na postup zadávania zákazky bez použitia elektronickej aukcie, kedy konečné
poradie uchádzačov je stanovené podľa predchádzajúceho bodu.
Ak sa použije elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávateľ podľa § 54 ods. 3 tretej vety zákona o verejnom obstarávaní nezverejňuje údaje
z otvárania ponúk a neposiela uchádzačom zápisnicu z otvárania ponúk.
Po úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Pri použití § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie
podmienok účasti u uchádzačov, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnili na prvých troch
pozíciách.
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Kapitola F. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
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Časť I.
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Verejný obstarávateľ v kapitole G. súťažných podkladov predkladá záväzný návrh zmluvy
na predmet zákazky uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka s prihliadnutím
na ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle § 3 ods. 2 a § 56 zákona o
verejnom obstarávaní.
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy uvedenej v predchádzajúcom bode súťažných
podkladov musia byť vyplnené aj všetky jej povinné prílohy publikované v kapitole G.
súťažných podkladov.
Prílohu č. 2 k Rámcovej dohode – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet
zákazky/ zmluvy uchádzač predloží vypracovanú podľa súťažných podkladov na tie časti,
na ktoré predkladá ponuku.
Konečnú verziu Prílohy č. 2 k Rámcovej dohode, ktorá bude Prílohou č. 2 podpísanej
zmluvy, vypracuje úspešný uchádzač na tie časti, v ktorých bol úspešný v elektronickej
aukcii (v závislosti od jeho úspešných cien - upravených a získaných ako výsledok
elektronickej aukcie) a zašle verejnému obstarávateľovi spolu s podpísanou zmluvou.
Všetky dokumenty, ktoré uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné
a nebude možné použiť ich bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
V predloženom návrhu zmluvy je uchádzač povinný vyplniť tie časti zmluvy, ktoré sú
označené ako ............... Doplnené údaje nesmú odporovať podmienkam verejného
obstarávateľa uvedených v zátvorkách (.............) v návrhu záväzných zmluvných
podmienok.
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva podľa Prílohy č. 1 k súťažným podkladom v
kapitole G. súťažných podkladov.
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Kapitola G. Prílohy
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Príloha č. 1 k súťažným podkladom
Návrh zmluvy na predmet zákazky
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Rámcová dohoda č.
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
„Obchodný zákonník“) s prihliadnutím na ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 a § 56 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “zmluva“)

______________________________________________________________________

Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo zriaďovacej listiny:
Osoba oprávnená konať
v mene kupujúceho:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
URL/http:
(ďalej len „kupujúci“)

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23 , 042 53 Košice
35562340
2021871808
SK2021871808
08100-14/2004-OPP
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA – riaditeľ
inmm@inmm.sk
Štátna pokladnica Bratislava
SK1481800000007000285159
+421 55 6118300
www.inmm.sk

a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:
Osoba oprávnená konať
v mene predávajúceho:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
URL/http:
(ďalej len „predávajúci“)

1.

2.

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Článok 2
Východiskové podklady a údaje
Kupujúci a Predávajúci (ďalej len „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v zmysle
ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“).
Táto zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona o verejnom
obstarávaní postupom verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka na dodanie
tovaru.
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3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

5.

Predávajúci, je uchádzač, ktorého komisia na vyhodnotenie ponúk predložených vo verejnom
obstarávaní vyhodnotila ako úspešného a ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijal a ktorý
ponúkol v elektronickej aukcii najnižšie predajné ceny. S týmto účastníkom/uchádzačom je
uzatvorená táto zmluva, na základe ktorej budú vystavované písomné čiastkové objednávky
podľa skutočných potrieb kupujúceho.
Táto zmluva sa uzatvára s jedným účastníkom verejného obstarávania bez opätovného otvorenia
súťaže.
Zákazky sa budú počas platnosti tejto zmluvy zadávať v rámci podmienok určených v tejto
zmluve.
Čl. 3
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe písomných
čiastkových objednávok lieky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „tovar“).
Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar v množstve uvedenom v čiastkovej objednávke.
Predávajúci berie na vedomie, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy má kupujúci uzatvorenú
Zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti zo dňa 18.01.2021, a to s poskytovateľom
– obchodnou spoločnosťou AVION Real s.r.o., sídlo: Mlynská 18, 040 01 Košice, IČO: 36
573 361, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 14249/V. Na základe Zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa poskytovateľ
zaviazal poskytovať kupujúcemu lekárenskú starostlivosť vo svojej prevádzkarni
(verejnej lekárni), názov lekárne: „AVION“, nachádzajúcej sa na adrese: Rastislavova 45,
040 01 Košice, a to v rozsahu: preberanie dodávky liekov a zdravotníckych potrieb od
predávajúcich, ktorí sú zmluvnými partnermi kupujúceho, uchovávanie (skladovanie) a kontrola
liekov, výdaj liekov, individuálna príprava liekov, poskytovanie odborných informácií a rád o
liekoch a dietetických potravinách.
Uzatvorením tejto zmluvy predávajúcemu nevzniká právny nárok na uzatvorenie čiastkovej
kúpnej zmluvy s kupujúcim a táto zmluva kupujúcemu nezakladá povinnosť objednať si od
predávajúceho tovar.
Rozšírenie sortimentu predmetu zmluvy v zmysle doplnenia o lieky inej indikačnej skupiny nie
je možné.
Kupujúci sa zaväzuje objednaný a riadne dodaný tovar podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť
zaňho dohodnutú kúpnu cenu.
Čl. 4
Miesto a termín plnenia
Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude dodávať v množstvách špecifikovaných v jednotlivých
objednávkach, ktoré budú vystavované podľa skutočných potrieb kupujúceho.
Vystavené objednávky bude kupujúci zasielať predávajúcemu e-mailom na adresu:
.............................., pričom predávajúci je povinný doručenú objednávku potvrdiť e-mailom na
odosielajúcu e-mailovú adresu kupujúceho, podľa bodu 5. tohto článku zmluvy.
Kupujúci v objednávkach uvedie:
a) označenie kupujúceho a predávajúceho,
b) názov tovaru, ŠUKL kód, prípadne iné označenie,
c) množstvo tovaru,
d) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru,
e) dátum vystavenia objednávky.
Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že každá objednávka kupujúceho je samostatným
návrhom kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy, pričom ďalšie obsahové náležitosti
čiastkovej kúpnej zmluvy, ktoré nebudú uvedené v objednávke, sa budú spravovať
ustanoveniami tejto zmluvy.
Po obdržaní objednávky sa oprávnená osoba predávajúceho vyjadrí e-mailom k objednávke do
24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho, a to tak, že:
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objednávku potvrdí bez akýchkoľvek výhrad, o čom zašle kupujúcemu relevantný doklad
e-mailom a v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď potvrdenie
objednávky dôjde kupujúcemu
alebo
b) k objednávke zašle kupujúcemu výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny; takýto prejav vôle
predávajúceho je novým návrhom na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy s pozmeneným
obsahom; v takomto prípade sa čiastková kúpna zmluva uzatvorí v deň, keď kupujúci
prijme pozmenený návrh predávajúceho a takéto prijatie dôjde predávajúcemu.
Kupujúci berie na vedomie, že jedna objednávka môže byť plnená aj viacerými samostatnými
dodávkami (dodacími listami).
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa doručenej a potvrdenej objednávky v termíne
najneskôr do .............. (uviesť počet hodín - maximálne 48 hod.) od potvrdenia prijatia
objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak.
Do tejto lehoty nezapočítava čas od piatka 15:00 hod. do pondelka 08:00 hod. a obdobne to platí
pred dňom štátneho sviatku alebo dňom pracovného pokoja.
Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu spolu s tovarom faktúru a dodací list.
Miestom plnenia/dodania tovaru je prevádzkareň (verejná lekáreň) spoločnosti AVION Real
s.r.o., sídlo: Mlynská 18, 040 01 Košice, IČO: 36 573 361, názov lekárne: „AVION“,
nachádzajúca sa na adrese: Rastislavova 45, 040 01 Košice.
Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu.
Kupujúci, resp. oprávnený zamestnanec verejnej lekárne na dodacom liste podpisom a pečiatkou
potvrdí dodanie a prevzatie tovaru.
Kupujúci, resp. oprávnený zamestnanec verejnej lekárne má právo odmietnuť prevzatie dodávky
a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s vystavenou
a potvrdenou objednávkou.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve podľa objednávky kupujúceho,
akosti a vyhotovení podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy; dodávka adekvátnej
náhrady za objednaný tovar je prípustná len vtedy, ak predávajúci pred uzatvorením čiastkovej
kúpnej zmluvy písomne informoval kupujúceho o tom, že objednaný tovar nie je dostupný na
slovenskom alebo zahraničnom trhu a teda, že predávajúci nevie včas zabezpečiť dodávku tohto
tovaru.
Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar inej akosti a vyhotovenia ako je stanovené v
predchádzajúcom bode, porušuje tým povinnosť ustanovenú v ustanovení § 420 Obchodného
zákonníka a dodávka tovaru je vadná. Vadnou je tiež dodávka iného než dohodnutého tovaru.
Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v menšom množstve ako potvrdil v objednávke a táto
skutočnosť vyplýva z dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho,
nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru. Ak predávajúci dodá
kupujúcemu väčšie množstvo tovaru než ktoré potvrdil v objednávke, môže kupujúci dodávku
prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Pokiaľ kupujúci prijme
väčšie množstvo tovaru ako bolo potvrdené v objednávke, je povinný zaňho zaplatiť kúpnu cenu
zodpovedajúcu dohodnutej jednotkovej kúpnej cene krát množstvo dodaného tovaru.
a)

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

1.

2.

3.

Čl. 5
Cena
Kúpna cena tovaru je stanovená na základe zrealizovaného postupu verejného obstarávania a v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách pričom cena predložená v ponuke predávajúceho je
záväzná pre zmluvné strany počas celého obdobia trvania tejto zmluvy.
Kúpna cena tovaru je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Kúpna cena je pre kupujúceho konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so zabezpečením a
dodaním predmetu plnenia v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy vrátane dopravy, cla,
dovoznej prirážky, obalov a ostatných poplatkov a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru na
miesto dodania.
Kúpna cena je dohodnutá ako jednotková za merné hodnoty tovaru aj ako za jedno balenie
uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 2. Kúpna cena je uvedená v eurách bez DPH, s DPH vo výške
podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia zmluvy.
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Čl. 6
Platobné podmienky
1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho plnenia v súlade s
touto zmluvou a vystavenou objednávkou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude fakturovať len skutočne objednané a prevzaté
množstvo tovaru s uplatnením ceny za balenie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.
3. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru uvedeného v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako
predpokladané množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude len kupujúcim skutočne objednaný
a predávajúcim skutočne dodaný tovar.
4. Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu na dodanie predmetu zmluvy.
5. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe faktúry vystavenej
predávajúcim a doručenej kupujúcemu za každú jednotlivú objednávku samostatne.
6. Predávajúci doručí faktúru kupujúcemu v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe spolu s prílohami
alebo v elektronickej podobe. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi
predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí
byť kópia potvrdeného dodacieho listu. V prípade dodávky liekov a dietetických prípravkov
musí faktúra obsahovať aj: kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, názov lieku,
liekovú formu, množstvo, veľkosť balenia lieku, exspiráciu, šaržu.
7. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa
v mesiaci nasledujúcom po dni dodania tovaru.
8. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že splatnosť
faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Platby budú realizované bezhotovostným
platobným prevodom. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných
prostriedkov na účet predávajúceho.
9. Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby alebo ak faktúra nemá náležitosti
daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní
predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravenú faktúru. Lehota splatnosti faktúry
začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry, ktorá
spĺňa náležitosti daňového dokladu.
10. Pre omeškanie kupujúceho so zaplatením ceny za poskytované služby platia ustanovenia § 369a
Obchodného zákonníka. - „Osobitné ustanovenie o sadzbe úrokov z omeškania pri omeškaní
dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva“ .

1.

2.

3.

4.

Čl. 7
Podmienky úpravy ceny
Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré vyplývajú:
a) zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH),
b) zo zmien colných predpisov,
c) zo zmien legislatívy upravujúcich rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktoré v čase
spracovania ponuky nebolo možné predpokladať.
O zmene výšky dohodnutej ceny predávajúci informuje kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený vykonať prieskum cien minimálne raz za 6 mesiacov alebo v prípade, ak
sa na relevantnom trhu objaví ekvivalent tovaru (generikum), pričom do úvahy budú brané vždy
aspoň tri cenové ponuky na identický alebo genericky zastupiteľný tovar v súlade s touto
zmluvou, ak v čase prieskumu trhu existujú.
Prieskum cien trhu, ktorým sa budú zisťovať a porovnávať najnižšie ceny tovarov a
ekvivalentov tovarov (generikum) na relevantnom trhu bude obdobný spôsobu prieskumu trhu,
ktorý vykonáva kupujúci pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní. Ponuky, ktoré je
kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality a podmienok
jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
O vykonanom prieskume cien trhu vyhotoví kupujúci záznam. Súčasťou záznamu bude
výstupný list s určením novej ceny tovaru. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť
predávajúcemu zníženie ceny (písomne listom alebo e-mailom). Takto určená cena sa stáva
záväznou pre zmluvné strany dňom nasledujúcim po dni doručenia výstupného listu
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

1.
2.
3.

4.

predávajúcemu, najneskôr však desiatym dňom odo dňa vykonania porovnania cien na
relevantnom trhu.
V prípade, ak sa prieskumom trhu zistí, že ceny tovaru alebo ekvivalentu tovaru (generikum) na
trhu sú nižšie ako cena určená touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje znížiť cenu tak, aby jeho
cena bola najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými kupujúcim pri
prieskume trhu. Táto cena bude pre predávajúceho záväzná minimálne do doby vykonania
ďalšieho prieskumu trhu.
V prípade ak predávajúci nezníži cenu tovaru podľa predchádzajúceho bodu má kupujúci právo
od zmluvy odstúpiť, ak sa v tomto prípade kupujúci rozhodne od zmluvy neodstúpiť,
predávajúci sa zaväzuje na základe predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho dodávať
ekvivalent tovaru (generikum) s cenou najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami
zistenými kupujúcim pri prieskume trhu, ak v čase prieskumu trhu existujú.
Pre porovnanie cien tovarov na relevantnom trhu v období nasledujúcom po znížení ceny v
zmysle tohto ustanovenia, je relevantná vždy cena podľa tejto zmluvy.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej len „nižšia cena“) za rovnaký alebo porovnateľný tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy
a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu tovar poskytol, resp. ešte stále
poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v
neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre tovar
objednaný po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
V prípade, že počas doby trvania tejto zmluvy výrobca, ktorý dodáva lieky predávajúcemu, zníži
ceny liekov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, predávajúci zníži ceny kupujúcemu v rovnakom
pomere ako boli znížené ceny zo strany výrobcu.
Pri úprave úradne určených cien liekov predávajúci je povinný dňom platnosti nových úradne
určených cien upraviť cenu tak, aby nepresahovala zmluvnú cenu a bola kalkulovaná v zmysle
platných opatrení o cenovej regulácií liekov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „MZ SR“) a platných úradne určených cien.
Pri zmene výšky úhrad zdravotnou poisťovňou pri liekoch zakategorizovaných „A a AS“ počas
trvania tejto zmluvy je predávajúci povinný upraviť cenu automaticky a bez dodatku tak, aby
nepresahovala úhradu stanovenú Opatrením MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam
kategorizovaných liekov. O tejto zmene bude predávajúci bezodkladne písomne informovať
kupujúceho.
Ak na relevantnom trhu existujú lieky, ktoré vyhovujú špecifikácii predmetu zákazky a sú v
Zozname kategorizovaných liekov zaradené v kategórii A/AS, je predávajúci povinný
predkladať cenové ponuky výlučne na lieky s úhradou zdravotnej poisťovne. Predávajúci je
povinný predkladať cenové ponuky len do výšky úhrady zdravotnej poisťovne stanovené v
platnom opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam kategorizovaných liekov.
Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, ak počas doby
trvania tejto zmluvy nastane výpadok lieku, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy,
je predávajúci oprávnený na základe predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho dodávať
iný liek s rovnakou alebo nižšou cenou, t. j. liek s iným ŠUKL kódom, ale s rovnakou účinnou
látkou, ktorá je v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky, zodpovedá liekom v indikačnej
skupine uvedenej v Prílohe č. 1 a je v Zozname kategorizovaných liekov.
Článok 8
Reklamácia vady tovaru
Prípadné reklamácie a nároky z vád tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
Predávajúci o oprávnenosti reklamácie rozhodne do 15 pracovných dní od vrátenia tovaru
kupujúcim a oprávnenú reklamáciu vyrieši do 15 pracovných dní od uznania reklamácie.
Ak zistí vady tovaru Štátny ústav pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky, plynie
predávajúcemu lehota na vyriešenie reklamácie od doručenia stanoviska tohto úradu
predávajúcemu.
Ak kupujúci zistí vady tovaru po jeho prevzatí, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať predávajúceho, ktorý je povinný navrhnúť spôsob odstránenia vady.
58

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

1.
2.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

1.

1.
2.
3.

4.

Článok 9
Záručné podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej platnou legislatívou
Slovenskej republiky a v súlade so špecifikáciou uvedenou v tejto zmluve.
Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke zodpovedajúcej dobe exspirácie poskytnutej
výrobcom tovaru uvedenej na obale tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli
nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim.
Článok 10
Sankcie
V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto zmluvy,
je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2
Obchodného zákonníka.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny nedodaného tovaru s
DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú
lehotu dodania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla
nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
Ak je dodaním tovaru s vadami porušená táto zmluva podstatným spôsobom má kupujúci nárok
na náhradu škody ako aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny tovaru s DPH, ktorý bol dodaný
s vadami.
Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovať iné než vyššie uvedené
sankcie.
Článok 11
Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva
Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom
odovzdania a prevzatia tovaru.
Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom
odovzdania a prevzatia tovaru.
Článok 12
Postúpenie a započítanie pohľadávok
Pohľadávky, ktoré vzniknú predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je
oprávnený postúpiť podľa ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „Občiansky zákonník“) tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky v rozpore s dohodou kupujúceho podľa
predchádzajúcej vety tohto ustanovenia zmluvy, je podľa ustanovenia § 39 Občianskeho
zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon
udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Článok 13
Skončenie zmluvy
Táto zmluva sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná.
Túto zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k
dátumu, ktorý si dohodnú.
Táto zmluva alebo jej časť môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán z
akéhokoľvek dôvodu a tiež bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je
neplatná.
Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom alebo opakovane povinnosť vyplývajúcu z
tejto zmluvy, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi bez zbytočného odkladu po
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tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Za podstatné porušenie povinnosti sa považuje najmä:
dodanie tovaru s vadami alebo nedodanie tovaru v stanovenom termíne a množstve, omeškanie
kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako dva mesiace.
5. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak
je neplatné.
6. Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj
prostredníctvom tretích osôb - subdodávateľov.
7. Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám.
8. Kupujúci v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určil:
• povinnosť predávajúceho oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
• pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu subdodávateľa
a údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní o novom
subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
9. Predávajúci môže zmeniť ním uvedeného subdodávateľa len so súhlasom kupujúceho na
základe riadneho písomného odôvodnenia potreby takej zmeny.
10. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto zmluvy uvádza
predávajúci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Zároveň sa predávajúci s kupujúcim dohodli, že
predávajúci vždy do 10 dní po skončení kalendárneho roka počas platnosti tejto zmluvy
zaktualizuje a zašle kupujúcemu zoznam svojich subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 3 tejto
zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku 31.12. kalendárneho roka a v štruktúre uvedenej
v Prílohe č. 3 k zmluve. Ak predávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle kupujúcemu,
má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil.
11. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti v prípade, že za
splnenia podmienok uvedených v Článku 7 tejto zmluvy nedôjde k zmene ceny predmetu
zmluvy alebo v prípade ak dôjde k zmene ceny podľa Článku 7 bod 2. zmluvy a predávajúci
s touto zmenou týmto určením nesúhlasí.
12. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 zákona
o verejnom obstarávaní.

1.
2.

1.

Článok 14
Trvanie, platnosť a účinnosť rámcovej dohody
Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú, na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu a jej prípadné
dodatky zverejňuje Kupujúci.
Článok 15
Mlčanlivosť
Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia
v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré nepodliehajú
zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať
mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe
môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej
strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu
nedodržania tejto povinnosti.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa
ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Podmienky zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na
území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v
súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode
nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona
č. 160/2015 Z. z . Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).
Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku k zmluve pri dodržaní ustanovenia
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
Dodatok sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uvedené sa netýka zmeny Prílohy č. 3,
ktorú môže meniť predávajúci postupom podľa Článku 13 bod 9. a 10. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto
zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 CSP.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Kupujúci a predávajúci obdržia po dvoch rovnopisoch.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto
zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom a záväzkami obidvoch zmluvných strán ju
vlastnoručne podpísali. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy
neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude
nahradené na základe dohody ustanovením platným s rovnakým významom.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky,
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy,
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov.

V ..........................., dňa ...........................

V ............................, dňa ...........................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

................................................
MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA
riaditeľ

............................................
............................
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode č.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Časť I.
Všeobecný opis predmetu zákazky
1.1

Predmetom zákazky je pravidelný nákup a dodávka nižšie uvedeného predmetu zmluvy:
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

1.2

1.3

1.4

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a
molekulárnej medicíny do verejnej lekárne, ktorá je zmluvným partnerom verejného
obstarávateľa v postavení kupujúceho, na základe vystavených objednávok a za podmienok
uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej
ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať
požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané
v originálnom balení.
Predpokladané dvojročné objemy uvedené v časti II. Podrobného opisu predmetu zákazky nie
sú pre verejného obstarávateľa záväzné, sú len orientačné, verejný obstarávateľ počas trvania
rámcovej dohody bude nákup predmetu zákazky realizovať podľa jeho aktuálnych a
skutočných potrieb a požiadaviek. Skutočne objednané množstvá m. j. liekov počas platnosti
rámcovej dohody môžu byť nižšie, rovné alebo aj vyššie ako predpokladané množstvá lieku.
Predmetom fakturácie budú len skutočne objednané a dodané lieky podľa nevyhnutnej potreby
verejného obstarávateľa.
V prípade uzavretia zmluvného vzťahu sa každý uchádzač zaväzuje, že ak v priebehu
uvedeného zmluvného obdobia dôjde k zrušeniu, zákazu použitia, prípade k náhrade niektorej
z časti predmetu zákazky, po dohode s verejným obstarávateľom zabezpečí potrebnú dodávku
reálne možnej náhrady v súlade s platnou právnou legislatívou SR a EÚ v uvedenej oblasti.
Predmet zákazky je rozdelený na 24 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky
jednotlivo, tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu
časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu
zákazky, tak ako je predmet zákazky špecifikovaný v tejto kapitole v časti II. „Podrobný opis
predmetu zákazky“.
Uchádzač je oprávnený ponúknuť na každú požadovanú časť len jeden liek. V prípade, že
uchádzač predloží k požadovanej časti viac liekov, komisia na vyhodnotenie ponúk nebude k
nim prihliadať.
Vlastnosti požadovaných liekov sú dané/deklarované kódom prideleným Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv (ŠÚKL) Bratislava.
Uchádzač na základe vlastností lieku, ktoré charakterizuje kód ŠÚKL, môže ponúknuť aj
ekvivalent výrobku (generikum).
Uchádzač je povinný predkladať cenové ponuky maximálne do výšky stanovenej v platnom
opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam kategorizovaných liekov. Predložené cenové
ponuky nesmú presiahnuť ÚZP v platnom opatrení MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam liekov
a liečiv plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia.
V prípade, že cena uvedená v ponuke uchádzača nebude stanovená v súlade s podmienkou
uvedenou v predchádzajúcom odseku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takú ponuku
vylúčiť, z dôvodu nesplnenia požiadavky na predmet zákazky uvedenej v týchto súťažných
podkladoch.
Pri zmene výšky úhrad zdravotnou poisťovňou pri liekoch zakategorizovaných „A a AS“ počas
trvania rámcovej dohody je úspešný uchádzač (predávajúci) povinný upraviť cenu automaticky
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a bez dodatku tak, aby nepresahovala úhradu stanovenú Opatrením MZ SR, ktorým sa vydáva
Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia.
Uchádzač ponuku spracuje v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach.
Časť II.
Podrobný opis predmetu zákazky
1.

časť - Liečivá pri poruchách acidity

ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

A02BA02

25 mg ranitidínu/ml

sol inj

ampulka

intravenózna

10

6,84 €

5x2ml

A02BC01
A02BC01

10 mg omeprazolu/cps
20 mg omeprazolu/cps

cps dur
cps dur

kapsula
kapsula

perorálna
perorálna

560
140

55,60 €
13,40

28cps
28cps

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 1. časť bez DPH za 24 mesiacov: 75,84 EUR
2.

časť - Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy

ATC
označenie
účinnej
látky
A03AD02
A03BB01
A03DA02

Názov účinnej látky,
množstvo
40 mg
drotaveríniumchloridu/tbl
20 mg butylscopolaminii
bromidum/ml
500 mg/ml sodnej soli
metamizolu, 5 mg/ml
pitofenóniumchloridu

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

24

4,08 €

24tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

5

2,00 €

5x1ml

gto por

fľaša

perorálna

4

7,8 €

50ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 2. časť bez DPH za 24 mesiacov: 13,88 EUR
3.

časť – Liečivá na zápchu

ATC
označenie
účinnej
látky
A06AB08
A06AX01

Názov účinnej látky,
množstvo
7,5 mg
dinátriumpikosulfátu/ml
Glycerolum 85% 2,06 g/sup

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

gtt por

fľaša

perorálna

3

9,39 €

25ml

sup

čapík

rektálna

80

20,00 €

10ks

Celková predpokladaná cena za 3. časť bez DPH za 24 mesiacov: 29,39 EUR
4.

časť – Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká

ATC
označenie
účinnej
látky
A07BA01
A07DA01

Názov účinnej látky,
množstvo
Aktívne uhlie 320 mg/tbl
2,5 mg hydrochlorid
difenoxylátu a 0,025 mg
atropíniumsulfátu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

200

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
14,00 €

tbl

tableta

perorálna

100

11,00 €
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Celková predpokladaná cena za 4. časť bez DPH za 24 mesiacov: 25,00 EUR

5.

časť – Digestíva vrátane enzýmov

ATC
označenie
účinnej
látky
A09AA01
A09AA02

Názov účinnej látky,
množstvo
200 m.j. (36,60 mg)
takadiastázy/tbl
220 mg pankreatínu/tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

150

12,00 €

50tbl

tableta

perorálna

180

19,80€

30tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl obd
tbl ent

Celková predpokladaná cena za 5. časť bez DPH za 24 mesiacov: 31,80 EUR
6.

časť – Vitamíny

ATC
označenie
účinnej
látky
A11CC03
A11CC05
A11HA02

Názov účinnej látky,
množstvo
1 µg alfakalcidolu/cps
0,5 mg cholekalciferolu/ml
20 mg
pyridoxíniumchloridu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

cps mol
gtt por

kapsula
fľaša

perorálna
perorálna

60
7

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
14,40 €
7,35 €

tbl

tableta

perorálna

100

20,00 €

20tbl

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

4,52 €

5x10ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Maximálna
veľkosť
balenia
30 cps
10ml

Celková predpokladaná cena za 6. časť bez DPH za 24 mesiacov: 41,75 EUR
7.

časť – Minerálne doplnky

ATC
označenie
účinnej
látky
A12AA07

Názov účinnej látky,
množstvo
0,671 g dihydrátu chloridu
vápenatého/10 ml

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inj

ampulka

intravenózna

10

Celková predpokladaná cena za 7. časť bez DPH za 24 mesiacov: 4,52 EUR
8.

časť – Antitrombotiká

ATC
označenie
účinnej
látky
B01AB01
B01AC06
B03AB05

Názov účinnej látky,
množstvo
sodná soľ heparínu 5000
IU/ml
100mg kys. salicylovej/tbl
100mg komplexy oxid
železitý-polymaltóza/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inj

liekovka

intravenózna

10

134,50 €

10ml

tbl

tableta

perorálna

84

2,94 €

28 tbl

tbl mnd

tableta

perorálna

90

13,02 €

30tbl

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

214,17 €

20x500ml

Celková predpokladaná cena za 8. časť bez DPH za 24 mesiacov: 150,46 EUR
9.

časť – Náhrady krvi a perfúzne roztoky

ATC
označenie
účinnej
látky
B05AA07

Názov účinnej látky,
množstvo
60 g
hydroxyetylškrobu/1000 ml

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inf

vak

intravenózna

20
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sol inj

ampulka

intravenózna

20

5,61 €

20x10ml

B05BC01

Glucosum anhydricum
400g/1000ml
100 g manitolu/1000 ml

sol inf

vak/fľaša

intravenózna

210

368,55 €

30x250ml

B05BB01

chlorid sodný, chlorid
draselný a dihydrát
chloridu vápenatého

sol inf

500ml vak

intravenózna

20

22,62 €

20x500ml

B05BA03

8,60, 0,30g, 0,33g/l

Celková predpokladaná cena za 9. časť bez DPH za 24 mesiacov: 610,95 EUR
10. časť – Kardiaká a antihypertenzíva
ATC
označenie
účinnej
látky
C01BD01
C01CA03
C01CA24
C01CA24
C01CA24
C01DA02
C02CA06

Názov účinnej látky,
množstvo
150 mg amiodarón/3 ml
1,000 mg noradrenalínu/ml
1 mg adrenalínu/ml
0,15 mg adrenalínu
(epinefrínu)/autoinjektor
0,3 mg adrenalínu
(epinefrínu)/autoinjektor
0,4 mg
glyceroltrinitrátu/dávka
300mg urapidilu/cps pld

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

sol inj
con inf
sol inj

ampulka
ampulka
ampulka

sol inj

autoinjektor

sol inj

autoinjektor

aer slg

fľaša

cps pld

cps pld

intravenózna
intravenózna
intravenózna
intramuskulá
rna
intramuskulá
rna
sublinguálna

12
10
75

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
4,08 €
9,50 €
49,35 €

2

70,74 €

1x2ml

4

136,36 €

1x2ml

5

12,80 €

1x10g

perorálna

50

3,67 €

50cps

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia
6x3ml
5x1ml
5x1ml

Celková predpokladaná cena za 10. časť bez DPH za 24 mesiacov: 286,50 EUR
11. časť – Diuretiká
ATC
označenie
účinnej
látky
C03CA01
C03CA01

Názov účinnej látky,
množstvo
20mg furosemidu/2 ml
40 mg furosemidu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

sol inj
tbl

ampulka
tableta

intravenózna
perorálna

400
20

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
100,00 €
0,60 €

Maximálna
veľkosť
balenia
5x2ml
20tbl

Celková predpokladaná cena za 11. časť bez DPH za 24 mesiacov: 100,60 EUR
12. časť - Betablokátory
ATC
označenie
účinnej
látky
C07AB02
C07AB07

Názov účinnej látky,
množstvo
50 mg
metoprololiumtartarátu/tbl
5 mg
bisoprololiumfumarátu/tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

300

8,58 €

50tbl

tableta

perorálna

30

3,14 €

30tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl
tbl flm

Celková predpokladaná cena za 12. časť bez DPH za 24 mesiacov: 11,72 EUR
13. časť – Blokátory kalciového kanála
ATC
označenie
účinnej
látky
C08CA01

Názov účinnej látky,
množstvo
5 mg amlodipínu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

60

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
1,26 €

Celková predpokladaná cena za 13. časť bez DPH za 24 mesiacov: 1,26 EUR
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14. časť – Liečivá s účinkom na renín – angiotenzínový systém
ATC
označenie
účinnej
látky
C09AA01
C09AA05

Názov účinnej látky,
množstvo
12,5 mg kaptoprilu/tbl
2,5 mg ramiprilu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl
tbl

tableta
tableta

perorálna
perorálna

60
60

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
2,76 €
5,50 €

Maximálna
veľkosť
balenia
30tbl
30tbl

Celková predpokladaná cena za 14. časť bez DPH za 24 mesiacov: 8,26 EUR
15. časť – Emolienciá a dermatologiká
ATC
označenie
účinnej
látky
D02AE01
D11AX

Názov účinnej látky,
množstvo
Urea 40 mg/ml
100mg octanu a vínanu
hlinitého/g

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

emu der

fľaša

transkutánna

20

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
82,00 €

crm der

tuba

transkutánna

20

21,40 €

100g

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

186 540,00 €

2lag

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

40

10,00 €

10x2ml

40
40
200

3,60€

8,80 €
272,00 €

20tbl
20tbl
1lag

Maximálna
veľkosť
balenia
200ml

Celková predpokladaná cena za 15. časť bez DPH za 24 mesiacov: 103,40 EUR
16. časť – Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
ATC
označenie
účinnej
látky
H01AB01

Názov účinnej látky,
množstvo

0,9 mg alfa-tyreotropínu

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

plv ino

liekovka

intramuskulá
rna

600

Celková predpokladaná cena za 16. časť bez DPH za 24 mesiacov: 186 540,00 EUR
17. časť – Kortikosteroidy na systémové použitie
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

H02AB02

4 mg dexametazónu/ml

sol inj

ampulka

H02AB07
H02AB07
H02AB09

Prednisonum 5 mg/tbl
Prednisonum 20 mg/tbl
100 mg hydrokortizónu

tbl
tbl
plv ino

tableta
tableta
liekovka

Cesta
podania
intramuskulá
rna
perorálna
perorálna
intravenózna

Celková predpokladaná cena za 17. časť bez DPH za 24 mesiacov: 294,40 EUR
18. časť – Hormóny štítnej žľazy
ATC
označenie
účinnej
látky
H03AA01
H03AA01
H03AA01

Názov účinnej látky,
množstvo
25 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
50 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
75 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

2000

32,60 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1000

14,80 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2500

55,00 €

100tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl
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H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01
H03AA01

88 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
100 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
112 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
125 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
137 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
150 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl
200 μg sodnej soli
levotyroxínu/tbl

tbl

tableta

perorálna

500

16,10 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2500

52,25 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

47,85 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

2000

56,00 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

64,50 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

3000

92,10 €

100tbl

tbl

tableta

perorálna

1500

78,45 €

100tbl

Celková predpokladaná cena za 19. časť bez DPH za 24 mesiacov: 509,65 EUR
19. časť – Antityreoidálne liečivá
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

H03BA02

50mg propyltiouracilu/tbl

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

200

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov
15,68 €

Maximálna
veľkosť
balenia

100tbl

Celková predpokladaná cena za 19. časť bez DPH za 24 mesiacov: 15,68 EUR
20. časť – Antiflogistiká, antireumatiká a analgetiká
ATC
označenie
účinnej
látky
M01AE01
N02AX02
N02BB02
N02BE01
N02BE71

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

400 mg ibuprofenu/tbl
100 mg
tramadoliumochloridu/2 ml
500 mg monohydrátu sodnej
soli metamizolu/tbl
500 mg paracetamolu/tbl
325 mg paracetamolu, 130
mg guajfenezínu, 70 mg
kofeínu/tbl

tbl flm

tableta

perorálna

120

12,30 €

24tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

10

3,14 €

5x2ml

tbl flm

tableta

perorálna

120

12,30 €

20tbl

tbl

tableta

perorálna

120

6,25 €

24tbl

tbl

tableta

perorálna

100

13,04 €

50tbl

Celková predpokladaná cena za 20. časť bez DPH za 24 mesiacov: 47,03 EUR
21. časť – Antiastmatiká
ATC
označenie
účinnej
látky

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

R03AC02

100 µg salbutamolu/dávka

sus inh

tlaková
nádobka

inhalačná

2

3,36 €

1x200dávok

R03AL01

21 µg ipratropiumbromidu,
50 µg
fenoteroliumhydrobromidu/d
ávka

sol inh

tlaková
nádobka

inhalačná

2

10,70 €

1x200dávok

Celková predpokladaná cena za 21. časť bez DPH za 24 mesiacov: 14,06 EUR
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22. časť – Antitusiká a lieky proti nachladnutiu
ATC
označenie
účinnej
látky
R05DA04
R05DB13

Názov účinnej látky,
množstvo
28,72 mg hemihydrát
kodeíniumfosfátu/tbl
Butamirati dihydrogenocitras
4 mg, guaifenesinum
100 mg/1 ml

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

tableta

perorálna

10

3,75 €

10tbl

fľaša

perorálna

1

3,56 €

25ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

tbl
gto por

Celková predpokladaná cena za 22. časť bez DPH za 24 mesiacov: 7,31 EUR
23. časť – Antihistaminiká na systémové použitie
ATC
označenie
účinnej
látky
R06AX
R06AX

Názov účinnej látky,
množstvo
2,25 mg
bisulepíniumchloridu/tbl
1,2 mg
bisulepíniumchloridu/2 ml

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

tbl

tableta

perorálna

200

24,00€

20tbl

sol inj

ampulka

intravenózna

100

57,00€

10x2ml

Celková
predpokladaná
cena za liek bez
DPH za 24
mesiacov

Maximálna
veľkosť
balenia

Celková predpokladaná cena za 23. časť bez DPH za 24 mesiacov: 81,00 EUR
24. časť – Ostatné neterapeutické prípravky
ATC
označenie
účinnej
látky
V07AB
B05BB01
B05BB01
B05BB01

Cesta
podania

Počet
predpokladaných
m. j. za 24
mesiacov

Názov účinnej látky,
množstvo

Lieková
forma

Merná
jednotka
(m. j.)

Voda na injekciu/10ml
0,09g chloridu sodného/10ml
9g chloridu sodného/1000ml
2,25g chloridu
sodného/250ml

lif par
sol inf
sol inf

ampulka
ampulka
fľaša

intravenózna
intravenózna
intravenózna

400
3000
400

39,80 €
606,00 €
542,40 €

20x10ml
20x10ml
10x1000ml

sol inj

fľaša

intravenózna

700

657,30 €

10x250ml

Celková predpokladaná cena za 24. časť bez DPH za 24 mesiacov: 1 845,50 EUR
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Príloha č. 2 k Rámcovej dohode č.

Poskytnutá ako separátny dokument, t. j. ako Príloha č. 3 k súťažným podkladom

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.

69

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Príloha č. 3 k Rámcovej dohode č.
Zoznam subdodávateľov v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní

Por.
číslo

Označenie
subdodávateľa

Osoba/osoby
Bydlisko osoby
oprávnené konať v
Dátum narodenia osoby
oprávnenej konať v mene
mene subdodávateľa
oprávnenej konať v mene
subdodávateľa
(meno a priezvisko)
subdodávateľa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V .........................., dňa ........................

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno,
priezvisko,
podpis
štatutárneho
orgánu
uchádzača/zástupcu oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch
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Príloha č. 2 k súťažným podkladom
VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky vyhlásenej
verejným obstarávateľom:
1. bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a všetkých jej príloh a
bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v
súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote
na predkladanie ponúk,
2. vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
3. obsahu súťažných podkladov som rozumel,
4. predložená ponuka obsahuje všetky náležitosti ponuky,
5. v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač iba jednu ponuku na predmet
zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
6. ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku,
7. vykonal som náležite ošetrenie poskytovaných dôverných a osobných údajov podliehajúcich utajeniu
v rozsahu podľa vôle uchádzača, t. j. dôverných informácií, údajov o obchodnom tajomstve a
osobných údajov v súlade s ustanovením §17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. poskytujem súhlas na spracovanie a súhlas na zverejnenie v celom rozsahu kópie mnou
predloženej ponuky v procese verejného obstarávania v Centrálnom registri dokumentov a v
Centrálnom registri zmlúv.
9. poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri
dodržaní všetkých podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v
návrhu zmluvy vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
10. na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať
subdodávatelia: ÁNO/NIE 1:
Obchodné meno a sídlo
subdodávateľa

Predmet
subdodávok

Objem predpokladaných subdodávok
v EUR s DPH

SPOLU
V ..................................., dňa ...................
Obchodné meno a sídlo uchádzača: .................................................................
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:
...................................................................................
Poznámka: ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov skupiny

1

Nehodiace sa preškrtnúť.
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