VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 9/2020 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK ") na Vami požadovaný predmet zákazky „Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty,
fixačný systém a príslušenstvo k nim" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.
V rámci prieskumu trhu bolo oslovených 21 potencionálnych dodávateľov, z ktorých 1 predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem – stentgrafty, fixačný systém a príslušenstvo k nim
1.2 CPV:
33111710 - 1 Angiografický spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Špeciálny zdravotnícky materiál pre endovaskulárne intervencie (intervenčná vaskulárna angiológia) so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aneuryziem hrudnej a brušnej aorty. Stenty s pokrytím na zabezpečenie nepresakovania prietoku krvi mimo
požadovaný tok stentgraftom, využívajú sa na liečbu hrudných a brušných alebo kombinovaných aneuryziem, vrátane pánvových výdutí, liečbu akútneho aortálneho syndrómu vrátane disekcie aorty. Špeciálne zavádzače veľkých rozmerov ( F ) na zavádzanie stentgraftov, schopné
zabrániť krvným stratám pri intervencii a ľahkú manipuláciu a implantáciu stentov/stentgraftov a zároveň špeciálny aortálny compliantný balón s možnosťou dilatácie do priemeru 46mm, určený na implantáciu stentgraftov s možnosťou dočasnej blokády toku a fixačný systém na stentgrafty
na prevenciu alebo riešenie endoleaku I..
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo Názov položky predmetu zákazky

MJ

Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie

Položka č. 1

Hrudný stentgraft

ks

24

Položka č. 2

Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)

ks

8

Položka č. 3

Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)

ks

20

Položka č. 4

Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)

ks

4

Položka č. 5

Brušný stentgraft - brušná extenzia

ks

4

Položka č. 6

Brušný stentgraft – aortálny tubus

ks

2

Položka č. 7

Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)

ks

1

Položka č. 8

Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft

ks

1

Položka č. 9

Zavádzače

ks

50

Položka č. 10

PTA balón

ks

30

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
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4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dodávateľ č. 1
Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

TIMED, s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY
NA PREDMET ZÁKAZKY

V prípade, ak ponúkaný produkt
nespĺňa verejným obstarávateľom
požadované technické vlastnosti na
predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty
Položka č. 1 - Hrudný stentgraft

1.1

Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym
aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-46 mm a dĺžkou minimálne
v rozmedzí 150 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení
s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46mm a distálnym
diametrom v rozmedzí vrátane 22-42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s
distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm.
Stentgrafty majú jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, majú nitinolovou
koncepciou s dobrou radiálnou silou na adekvátnu priľnavosť a tesnenie graftu.

Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)

2.1

Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnomk priemere graftu
v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103
mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke kŕčku 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75°
s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu.

Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)

3.1

Musia byť kompatibilné s položkou č. 2
- kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu
v pánvových tepnách,
- požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho
priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199
mm.

Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)

4.1

Musí byť kompatibilný s položkou č. 2
- pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženia a fixáciu ipsilaterálneho
ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej
nožičky v pánvových tepnách,
- požadujú sa kompatibilné stengrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10
- 28 mm a dĺžkach 82 mm

Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia

5.1

Musí byť kompatibilný s položkou č. 2
- slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti
proximálneho krčka aorty, na prevenciu resp. liečbu endoleaku I,
- požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane
23 - 36 mm a dĺžky graftu 49 mm

Položka č. 1

SPĹŇA

Položka č. 2

SPĹŇA

Položka č. 3

SPĹŇA

Položka č. 4

SPĹŇA

Položka č. 5

SPĹŇA

Položka č. 1 - Hrudný stentgraft

1.1

Hrudný stentgraft s crossing hydrofilným profilom (D) 22-25 F, s proximálnym
aj distálnym diametrom v rozmedzí vrátane 22-46 mm a dĺžkou minimálne
v rozmedzí 150 - 200 mm v rovnom prevedení a v zužujúcom prevedení
s proximálnym diametrom stentgraftu v rozmedzí vrátane 26 - 46mm a distálnym
diametrom v rozmedzí vrátane 22-42 mm, v dĺžke 150 mm a rovné stentgrafty s
distálnym kotviacim prstencom v diametroch 22 - 46 mm v dĺžke 100 cm.
Stentgrafty majú jednoduché vypúšťanie otočnou rukoväťou, majú nitinolovou
koncepciou s dobrou radiálnou silou na adekvátnu priľnavosť a tesnenie graftu.

Položka č. 2 - Brušný stentgraft – bifurkačný (telo brušného stentgraftu)

2.1

Brušný stentgraft s nízkoprofilovým diametrom v priečnomk priemere graftu
v rozmedzí a vrátane 23 mm a 36 mm a dĺžkou tela graftu v rozmedzí vrátane 103
mm a 166 mm, pri minimálnej dĺžke kŕčku 10 mm a max. infrarenálnej angulácii 75°
s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu.

Položka č. 3 - Brušný stentgraft - predĺžovacie nožičky (kontralaterálne extenzie)

3.1

Musia byť kompatibilné s položkou č. 2
- kontralaterálne extenzie - slúžia na predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu
v pánvových tepnách,
- požadujeme stentgrafty v diametroch proximálneho priemeru 16 mm a distálneho
priemeru v rozmedzí vrátane 10 - 28 mm a v dĺžkach v rozmedzí vrátane 82 -199
mm.

Položka č. 4 - Brušný stentgraft – predĺžovacie nožičky (pánvové extenzie)

4.1

Musí byť kompatibilný s položkou č. 2
- pánvové extenzie - slúžia na dodatočné predĺženia a fixáciu ipsilaterálneho
ramena hlavného tela stentgraftu, ako aj na dodatočné predĺženie kontralaterálnej
nožičky v pánvových tepnách,
- požadujú sa kompatibilné stengrafty v diametroch priemeru v rozmedzí vrátane 10
- 28 mm a dĺžkach 82 mm

Položka č. 5 - Brušný stentgraft - brušná extenzia

5.1
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Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus
Musí byť kompatibilný s položkou č. 2
- slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka
aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje
implantácia bifurkačného stentgraftu,
- požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23
- 36 mm a dĺžky graftu 70 mm

6.1

Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)
- Slúži ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvojenej konfigurácie
hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aortoiliakálnej oblasti. V požadovaných situáciach sa kombinuje
s použitím okludera,
- požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametru v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s
dĺžkou pokrytia 102 mm

7.1

Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft
- požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi
endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu
endoleaku I, s vonkajším priemerom zavádzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62
cm a 90 cm. Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie
a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy,
u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie,
alebo im hrozí riziko takých komplikácii. Systém sa skladá
zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora

8.1

Položka č. 9 - Zavádzače
- hydrofílne flexibilné zavádzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s
veľkosťou od 12F do 26F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené
na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov

9.1

Položka č. 10 - PTA balón
compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft,
s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej
blokády toku vo veľkých cievach s diametrom balóna v rozmedzí
10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F zavádzačom, so spoľahlivou expanziou
aj pri opakovaných infláciách a defláciách

10.1

Položka č. 6

SPĹŇA

Položka č. 7

SPĹŇA

Položka č. 8

SPĹŇA

Položka č. 9
SPĹŇA
Položka č. 10

SPĹŇA

Položka č. 6 - Brušný stentgraft – aortálny tubus

6.1

Musí byť kompatibilný s položkou č. 2
- slúži na dodatočné predĺženie a fixáciu hlavného tela stentgraftu v oblasti krčka
aneuryzmy, resp. na prekrytie fokálnej lézie brušnej aorty, ak sa nevyžaduje
implantácia bifurkačného stentgraftu,
- požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametra stentgraftu v rozmedzí vrátane 23
- 36 mm a dĺžky graftu 70 mm

Položka č. 7 - Brušný stentgraft - Aorto-Uni-Iliakálny stentgraft (AUI)

7.1

- Slúži ako hlavné telo stentgraftu, pri nemožnosti využitia rozdvojenej konfigurácie
hlavného tela stentgraftu z rôznych anatomických a chorobných zmien v aortoiliakálnej oblasti. V požadovaných situáciach sa kombinuje
s použitím okludera,
- požaduje sa vo veľkostiach priečneho diametru v rozmedzí vrátane 23 - 36 mm s
dĺžkou pokrytia 102 mm

Položka č. 8 - Fixačný systém na hrudný a brušný stentgraft

8.1

- požaduje sa systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi
endovaskulárnymi stentgraftami a natívnou tepnou na riešenie resp. prevenciu
endoleaku I, s vonkajším priemerom zavádzača 16F a 18F, pracovnou dĺžkou 62
cm a 90 cm. Systém slúži na rozšírenie radiálnej fixácie alebo utesnenie
a na opätovné získanie alebo udržanie adekvátnej separácie aneuryzmy,
u pacientov, ktorých stentgrafty už preukázali pohyb alebo vnútorné presakovanie,
alebo im hrozí riziko takých komplikácii. Systém sa skladá
zo skrutiek-kotvy, uložené v kazete, vodič s obturatorom a aplikátora

Položka č. 9 - Zavádzače

9.1

- hydrofílne flexibilné zavádzače so superioritou na hemostázu, kink rezistentné s
veľkosťou od 12F do 26F a pracovnou dĺžkou 28 cm, určené
na ľahkú manipuláciu a implantáciu aortálnych stentov a stentgraftov

Položka č. 10 - Intrakraniálny PTA balónikový katéter

10.1

compliantný PTA balón s použitím na hrudný aj brušný stentgraft,
s modelingom endograftu, s minimálnym rizikom traumy cievy, možnosťou dočasnej
blokády toku vo veľkých cievach s diametrom balóna v rozmedzí
10 mm - 46 mm, kompatibilný s 12F zavádzačom, so spoľahlivou expanziou
aj pri opakovaných infláciách a defláciách

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požaduje sa:

TIMED, s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky
na predmet zákazky

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

V prípade, ak požiadavku
neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového
znenia hodnoty
1.

2.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby
naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr.
Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na
základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s
periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových
potrieb.

akceptujem

1.

akceptujem

2.
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3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.1

do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

3.1

do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna,
pracovného pokoja a štátne sviatky),

akceptujem

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna,
pracovného pokoja a štátne sviatky),

3.3

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,

akceptujem

3.3

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o
mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené
bezprostredne po účinnosti zmluvy),

akceptujem

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o
mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené
bezprostredne po účinnosti zmluvy),

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo
objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to
relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH,
celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.5

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo
objednávky, číslo zmluvy, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to
relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH,
celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
akceptujem

3.5

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný
uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný
uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve
nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v
lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie
tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť
reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša
v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).

akceptujem

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve
nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v
lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie
tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť
reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša
v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).

5.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa
jej doručenia objednávateľovi.

akceptujem

5.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa
jej doručenia objednávateľovi.

6.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako
povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu
dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená
zároveň s dodacím listom.

akceptujem

6.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako
povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu
dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená
zároveň s dodacím listom.

7.

Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to
relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva,

Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to
relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva,

b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len
"legislatívna zmena ceny",
d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov,

akceptujem

7.

c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len
"legislatívna zmena ceny",
d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov,

e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.,
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,

e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.,
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,

f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.,
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len
"zoznamom zdravotnej poisťovne".

f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych
materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.,
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len
"zoznamom zdravotnej poisťovne".
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8.

V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej
poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný,
najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene
informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny
(napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej
ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety
nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje
právo na odstúpenie od zmluvy.

9.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii
stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a
ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna
alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ
nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred
vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia
ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a
ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním
ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej
položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.

10.

V prípade, ak sa po uzatvorení tzmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje
cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je
obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou
cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.

10.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od
preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi
dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje
nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od
akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy),
objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o
ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku,
predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné
strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho
postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou
1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.

12.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval
objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných
dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže
oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu
kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),
- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a
zoznamov.

13.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania
zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

8.

V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej
poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný,
najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene
informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny
(napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej
ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety
nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje
právo na odstúpenie od zmluvy.

9.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii
stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a
ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna
alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ
nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred
vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia
ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a
ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky
predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním
ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej
položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.

akceptujem

10.

V prípade, ak sa po uzatvorení tzmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje
cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je
obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou
cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.

akceptujem

10.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od
preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi
dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10.

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje
nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve od
akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy),
objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o
ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku,
predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné
strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho
postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou
1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.

akceptujem

12.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval
objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných
dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže
oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu
kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),
- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a
zoznamov.

akceptujem

13.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania
zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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14.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške
vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti
tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.

akceptujem

14.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške
vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti
tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 8. - 13.

15.

Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na
ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od
doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu:
- objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký
predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.

akceptujem

15.

Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na
ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich pracovných dní od
doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu:
- objednávateľ v čase trvania zmluvy pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký
predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej súťaže.

16.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto
zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je
platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

16.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto
zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je
platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

17.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného
obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle
verejného obstarávateľa.

17.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného
obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle
verejného obstarávateľa.

akceptujem

akceptujem
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