VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ vykonal v 06/2020 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK ") na Vami požadovaný predmet zákazky „Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek" 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 boli oslovení 8 potencionálni dodávatelia, z ktorých 4 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:
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek
1.2 CPV:
19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
18930000-7 - Vrecia a vaky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Vrecia a sáčky slúžiace na zber rôzneho druhu odpadu.
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

Vrecia na odpad oranžové

ks

12 800

Položka č. 2

Vrecia na odpad čierne

ks

2 700

Položka č. 3

Priesvitné potravinové vrecia

ks

3 250

Položka č. 4

Vrecia zaťahovacie 120 litrové

ks

44 240

Položka č. 5

Vrecia zaťahovacie 160 litrové

ks

2 200 (pôvodne 900)

Položka č. 6

Sáčky do koša 20 litrové

ks

7 502 (pôvodne 5 720)

Položka č. 7

Sáčky do koša 35 litrové

ks

88 975

Položka č. 8

Sáčky do koša 60 litrové

ks

6 985 (pôvodne 6 175)

Položka č. 9

Taška mikroténová typ č.1

ks

24 000

Položka č. 10

Taška mikroténová typ č.2

ks

položka sa vypúšťa

Položka č. 11

Taška mikroténová typ č.3

ks

položka sa vypúšťa

Položka č. 12

Taška mikroténová JUMBO

ks

položka sa vypúšťa

Položka č. 13

Taška igelitová s výsekom

ks

položka sa vypúšťa

Položka č. 14

Vrecká s rýchlouzáverom 70 x 100 mm

ks

22 000 (pôvodne 17 000)

Položka č. 15

Vrecká s rýchlouzáverom 100 x 150 mm

ks

10 000

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
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4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č. 1 - Vrecia na odpad oranžové

Dodávateľ č. 1

Dodávateľ č. 2

Dodávateľ č. 3

Dodávateľ č. 4

2 Zet s.r.o.
Rastislavova 326
951 41 Lužianky

SLOVPLAST, s.r.o.
Námestie Slobody 5,
974 01 Banský Bystrica

Novplasta s.r.o.
Cerovská 152
900 81 Šenkvice

ALFABAL SK, s.r.o.
Holubyho 12
040 01 Košice

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
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

V prípade, ak ponúkaný produkt
nespĺňa verejným obstarávateľom
požadované technické vlastnosti
na predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

V prípade, ak ponúkaný produkt
nespĺňa verejným obstarávateľom
požadované technické vlastnosti
na predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

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

Položka č.1

Položka č.1

Položka č.1

spĺňa

spĺňa

1.1

šírka 700 mm

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

Položka č. 1 - Vrecia na odpad oranžové

1.1

šírka 700 mm

ano

spĺňa

1.2

výška 1100 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.2

výška 1100 mm

spĺňa

1.3

hrúbka min. 0,15 mm

1.3

hrúbka min. 0,15 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / pri uvedenom rozmere a
hmotnosti má dané vrece hrúbku
0,135

1.4

min. hmotnosť vreca 190 g

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.4

min. hmotnosť vreca 190 g

1.5

LDPE technický regranulát bez zápachu

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.5

LDPE technický regranulát bez zápachu

1.6

min. nosnosť vreca 50 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.6

min. nosnosť vreca 50 kg

1.7

farba oranžová, nepriesvitná a nepriehľadná

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.7

farba oranžová, nepriesvitná a nepriehľadná

1.8

požaduje sa balenie po 10 ks

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.8

vypustiť požiadavku

Položka č.2

Položka č.2

Položka č.2

Položka č.2

spĺňa

spĺňa

2.1

šírka 700 mm

Položka č. 2 - Vrecia na odpad čierne

Položka č. 2 - Vrecia na odpad čierne

2.1

šírka 700 mm

ano

spĺňa

2.2

výška 1100 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

2.2

výška 1100 mm

hrúbka 0,140 mm

2.3

hrúbka min. 0,15 mm

2.3

hrúbka min. 0,15 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / pri uvedenom rozmere a
hmotnosti má dané vrece hrúbku
0,135

2.4

min. hmotnosť vreca 190 g

ano

spĺňa

spĺňa

212g

2.4

min. hmotnosť vreca 190 g

2.5

LDPE technický regranulát bez zápachu

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

2.5

LDPE technický regranulát bez zápachu

2.6

min. nosnosť vreca 50 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

2.6

min. nosnosť vreca 50 kg

2.7

farba čierna, nepriesvitná a nepriehľadná

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

2.7

farba čierna, nepriesvitná a nepriehľadná

2.8

požaduje sa balenie po 10 ks

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

2.8

vypustiť požiadavku

Položka č.3

Položka č.3

Položka č.3

Položka č.3

spĺňa

spĺňa

3.1

šírka 550 mm

Položka č. 3 - Priesvitné potravinové vrecia

Položka č. 3 - Priesvitné potravinové vrecia

3.1

šírka 550 mm

ano

spĺňa

3.2

výška 1100 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.2

výška 1100 mm

spĺňa

3.3

hrúbka min. 0,13 mm

3.3

hrúbka min. 0,13 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / pri uvedenom rozmere a
hmotnosti má dané vrece hrúbku
0,125

3.4

min. hmotnosť vreca 140 g

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.4

min. hmotnosť vreca 140 g

3.5

materiál LDPE primárny v potravinárskej kvalite

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.5

materiál LDPE primárny v potravinárskej kvalite

3.6

min. nosnosť vreca 50 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.6

min. nosnosť vreca 50 kg

3.7

bezfarebné, priehľadné

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.7

bezfarebné, priehľadné

3.8

požaduje sa balenie po 10 ks

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.8

vypustiť požiadavku
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Položka č. 4 - Vrecia zaťahovacie 120 litrové

Položka č.4

Položka č.4

Položka č.4

Položka č.4

Položka č. 4 - Vrecia zaťahovacie 120 litrové

4.1

šírka 700 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

4.1

šírka 700 mm

4.2

výška 1000 mm + 50 mm na pásku

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

4.2

výška 1000 mm + 50 mm na pásku

spĺňa

4.3

hrúbka min. 0,06 mm

4.3

hrúbka min. 0,06 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / hrúbka 0,06 sa nevyrába
kvôli technologickej náročnosti,
všetky s označením 0,06 sú v
skutočnosti typ 60 s hrúbkou 0,04

4.4

LDPE technický regranulát

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

4.4

LDPE technický regranulát

4.5

vrecia musia obsahovať zaťahovaciu pásku pre pohodlnú manipuláciu a uzavretie

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

4.5

vrecia musia obsahovať zaťahovaciu pásku pre pohodlnú manipuláciu a uzavretie

4.6

farba modrá, nepriehľadná

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

4.6

farba modrá, nepriehľadná

4.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

10

10

25ks/rolka

15 ks

4.7

vypustiť požiadavku

Položka č.5

Položka č.5

Položka č.5

Položka č.5

Položka č. 5 - Vrecia zaťahovacie 160 litrové

Položka č. 5 - Vrecia zaťahovacie 160 litrové

5.1

šírka 880 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / 780

spĺňa

5.1

šírka 880 mm

5.2

výška 1100 mm + 50 mm na pásku

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / 1200 mm ale bez
zaťahovania

5.2

výška 1100 mm + 50 mm na pásku

5.3

hrúbka min. 0,06 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / hrúbka 0,06 sa nevyrába
kvôli technologickej náročnosti,
všetky s označením 0,06 sú v
skutočnosti typ 60 s hrúbkou 0,04

nespĺňa / hrúbka 0,035mm

5.3

hrúbka min. 0,06 mm

5.4

LDPE technický regranulát

ano

spĺňa

nespĺňa / primár

spĺňa

5.4

LDPE technický regranulát

5.5

vrecia musia obsahovať zaťahovaciu pásku pre pohodlnú manipuláciu a uzavretie

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / bez zaťahovacej pásky

5.5

vrecia musia obsahovať zaťahovaciu pásku pre pohodlnú manipuláciu a uzavretie

5.6

farba modrá, nepriehľadná

ano

spĺňa

nespĺňa / zelená

spĺňa

5.6

farba modrá, nepriehľadná

5.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

10

10

10ks

10

5.7

vypustiť požiadavku

Položka č.6

Položka č.6

Položka č.6

Položka č.6

Položka č. 6 - Sáčky do koša 20 litrové

Položka č. 6 - Sáčky do koša 20 litrové

6.1

šírka 500 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

6.1

šírka 500 mm

6.2

výška 600 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

6.2

výška 600 mm

6.3

hrúbka min. 0,007 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / 0,010mm

spĺňa

6.3

hrúbka min. 0,007 mm

6.4

materiál HDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

6.4

materiál HDPE

6.5

farba čierna

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

6.5

farba čierna

6.6

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

20

20

25ks/rolka

20 ks

6.6

vypustiť požiadavku

Položka č.7

Položka č.7

Položka č.7

Položka č.7

Položka č. 7 - Sáčky do koša 35 litrové

Položka č. 7 - Sáčky do koša 35 litrové

7.1

šírka 500 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

7.1

šírka 500 mm

7.2

výška 600 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

7.2

výška 600 mm

7.3

hrúbka min. 0,023 mm

ano

spĺňa / hrúbka 0,03 mm

nespĺňa / hrúbka 0,010 mm

spĺňa

7.3

hrúbka min. 0,023 mm

7.4

materiál LDPE

ano

spĺňa

nespĺňa / HDPE

spĺňa

7.4

materiál LDPE

7.5

farba modrá, nepriehľadná

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / čierna

7.5

farba modrá, nepriehľadná

7.6

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

25

20

25ks/rolka

25

7.6

vypustiť požiadavku
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Položka č. 8 - Sáčky do koša 60 litrové

Položka č.8

Položka č.8

Položka č.8

Položka č.8

Položka č. 8 - Sáčky do koša 60 litrové

8.1

šírka 600 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

8.1

šírka 600 mm

8.2

výška 700 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

8.2

výška 700 mm

8.3

hrúbka min. 0,025 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / hrúbka 0,010 mm

spĺňa

8.3

hrúbka min. 0,025 mm

8.4

materiál LDPE

ano

spĺňa

nespĺňa / HDPE

spĺňa

8.4

materiál LDPE

8.5

farba modrá, nepriehľadná

ano

spĺňa

nespĺňa / čierna

nespĺňa / čierna

8.5

farba modrá, nepriehľadná

8.6

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

25

20

25ks/rolka

25

8.6

vypustiť požiadavku

Položka č.9

Položka č.9

Položka č.9

Položka č.9

Položka č. 9 - Taška mikroténová typ č.1

Položka č. 9 - Taška mikroténová typ č.1

9.1

šírka 250 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

9.1

šírka 250 mm

9.2

výška 470 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

9.2

výška 470 mm

9.3

hrúbka min. 0,012 mm

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / 0,011 mm

9.3

hrúbka min. 0,012 mm

9.4

materiál HDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

9.4

materiál HDPE

9.5

min. nosnosť tašky 5 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

9.5

min. nosnosť tašky 5 kg

9.6

bezfarebná, priehľadná resp. biela

biela

spĺňa

spĺňa

spĺňa

9.6

bezfarebná, priehľadná resp. biela

9.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

200

100

180

9.7

vypustiť požiadavku

Položka č.10

Položka č.10

Položka č.10

Položka č.10

Položka č. 10 - Taška mikroténová typ č.2

Položka č. 10 - Taška mikroténová typ č.2

10.1

šírka 240 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

10.1

10.2

výška 450 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

10.2

10.3

hrúbka min. 0,009 mm

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / 0,008 mm

10.3

10.4

materiál HDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

10.4

10.5

min. nosnosť tašky 4 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

10.5

10.6

farba biela

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

10.6

10.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

100

100

100

10.7

Položka č.11

Položka č.11

Položka č.11

Položka č.11

Položka č. 11 - Taška mikroténová typ č.3

Položka č. 11 - Taška mikroténová typ č.3

11.1

šírka 300 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.1

11.2

výška 520 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.2

11.3

hrúbka min. 0,010 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.3

11.4

materiál HDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.4

11.5

min. nosnosť tašky 10 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.5

11.6

farba: rôzne farby

biela

spĺňa

spĺňa

spĺňa

11.6

11.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

100

100

100

11.7

Položka č.12

Položka č.12

Položka č.12

Položka č.12

Položka č. 12 - Taška mikroténová JUMBO

položka sa vypúšťa

Položka č. 12 - Taška mikroténová JUMBO

12.1

šírka 330 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

12.1

12.2

výška 680 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

12.2

12.3

hrúbka min. 0,014 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

12.3

12.4

materiál HDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

12.4

12.5

min.nosnosť tašky 15 kg

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

12.5

12.6

farba: biela

ano

spĺňa

spĺňa

nespĺňa / červená

12.6

12.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

50

50

100

100

12.7
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Položka č. 13 - Taška igelitová s výsekom

Položka č.13

Položka č.13

Položka č.13

Položka č.13

Položka č. 13 - Taška igelitová s výsekom

13.1

šírka 260 mm

250

spĺňa

nespĺňa / 340

spĺňa

13.1

13.2

výška 360 mm

350

spĺňa

nespĺňa / 350

spĺňa

13.2

13.3

hrúbka min. 0,04 mm

ano

spĺňa

nespĺňa / 0,035

spĺňa

13.3

13.4

materiál LDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

13.4

13.5

nepotlačená ionizovaná taška so spevneným výsekom

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

13.5

13.6

farba: biela

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

13.6

13.7

požaduje sa balenie ks

ano

spĺňa

spĺňa

13.7

13.8

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

100

1000

13.8

Položka č. 14 - Vrecká s rýchlouzáverom 70 x 100 mm

Položka č.14

Položka č.14

Položka č.14

Položka č.14

položka sa vypúšťa

Položka č. 14 - Vrecká s rýchlouzáverom 70 x 100 mm

14.1

šírka 70 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.1

šírka 70 mm

14.2

výška 100 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.2

výška 100 mm

14.3

hrúbka min. 0,04 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.3

hrúbka min. 0,04 mm

14.4

materiál LDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.4

materiál LDPE

14.5

uzatváranie rýchlouzáverom

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.5

uzatváranie rýchlouzáverom

14.6

bezfarebné, priesvinté

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

14.6

bezfarebné, priesvinté

14.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

100

100

100

14.7

vypustiť požiadavku

Položka č.15

Položka č.15

Položka č.15

Položka č.15

Položka č. 15 - Vrecká s rýchlouzáverom 100 x 150 mm

Položka č. 15 - Vrecká s rýchlouzáverom 100 x 150 mm

15.1

šírka 100 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.1

šírka 100 mm

15.2

výška 150 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.2

výška 150 mm

15.3

hrúbka min. 0,04 mm

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.3

hrúbka min. 0,04 mm

15.4

materiál LDPE

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.4

materiál LDPE

15.5

uzatváranie rýchlouzáverom

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.5

uzatváranie rýchlouzáverom

15.6

bezfarebné, priesvinté

ano

spĺňa

spĺňa

spĺňa

15.6

bezfarebné, priesvinté

15.7

veľkosť balenia: hodnotu doplní uchádzač do vedľajšieho stĺpca (excel stĺpec "C")

100

100

100

100

15.7

vypustiť požiadavku

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

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

2 Zet s.r.o.
Rastislavova 326
951 41 Lužianky

SLOVPLAST, s.r.o.
Námestie Slobody 5,
974 01 Banský Bystrica

Novplasta s.r.o.
Cerovská 152
900 81 Šenkvice

ALFABAL SK, s.r.o.
Holubyho 12
040 01 Košice

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky
na predmet zákazky

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky
na predmet zákazky

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky
na predmet zákazky

Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky
na predmet zákazky

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

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

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

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

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

1.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby
naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

neakceptujem / požadujeme
upresnenie zmluvného obdobia

1.

Rámcová dohoda sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby
naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr.

2.

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

neakceptujem / dodanie tovaru v
takom množstve aby boli pokryté
prevádzkové náklady dodávateľa

neakceptujem / Kvôli zvýšeným
logistickým nákladom navrhujeme
dohdou o pravidelných dodávkach
tovaru v mesačných intervaloch

akceptujem

2.

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.

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

akceptujem

akceptujem

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.1

do 5 pracovných dní od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

3.1

do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

neakceptujem / do 7 pracovných
dní

neakceptujem / navrhujeme
dohodu o dodaní tovaru do 10
pracovných dní od doručenia
objednávky
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3.2

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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 14:00 hod.,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 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 rámcovej dohody),

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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 rámcovej dohody),

akceptujem

neakceptujem / akceptujeme
okrem uvádzania kódu tovaru
podľa aktuálneho colného
sadzobníka a údaju o krajine
pôvodu. Vieme dodať zoznam
všetkých tovarov s týmito údajmi,
ktorý bude súčasťou rámcovej
dohody.

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo
objednávky, číslo rámcovej dohody, 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

akceptujem

akceptujem

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).

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo
objednávky, číslo rámcovej dohody, 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
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

akceptujem

akceptujem

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

akceptujem

akceptujem

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

akceptujem

akceptujem

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 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 tejto rámcovej dohody.

7.

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 tejto rámcovej dohody.

8.

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

8.

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

8.1

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. tejto
rámcovej dohody.

8.1

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. tejto
rámcovej dohody.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

neakceptujem / garantujeme
kvalitu dodávaného tovaru a kvalite
zodpovedajúcu cenu

neakceptujem / Ceny surovín sú v
aktuálnom období veľmi volatilné a
možnosť výskytu cenového
rozdielu je z toho dôvodu
pravdepodobná. Pri zmene ceny
suroviny však nemusíme byť
schopní úpravy ceny už
vyrobeného tovaru.

neakceptujem / ceny sú vypočítané
podľa aktuálnych vstupných cien a
kurzov, nie je možné garantovať
ich dlhodobo a tým pádom sa
môžu líšiť podľa toho v akom
období je cenová ponuka
vypracovaná.

neakceptujem

neakceptujem / ceny sú vypočítané
podľa aktuálnych vstupných cien a
kurzov, nie je možné garantovať
ich dlhodobo a tým pádom sa
môžu líšiť podľa toho v akom
období je cenová ponuka
vypracovaná.

neakceptujem / garantujeme
kvalitu dodávaného tovaru a kvalite
zodpovedajúcu cenu

Strana 6 z 7

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

9.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom
trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v
tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech
ceny podľa tejto rámcovej dohody), 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.

10.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp.
zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný
objem tejto rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných
cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru
od min. troch rôznych predajcov na trhu. Jedným z povinne oslovených predajcov v
rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu vykoná objednávateľ.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.

11.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z
druhov tovaru je dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími
parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej
len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť doložená oficiálnym vyhlásením
výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru,
ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v
predchádzajúcom bode.

12.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 10 a 11 je dodávateľ povinný
pred prvou dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru
doručiť objednávateľovi prospektový materiál a zároveň doručiť návrh dodatku,
ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane aktualizovaného
štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

13.

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. zmena názvu tovaru a pod.).

akceptujem

akceptujem

akceptujem

14.

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

akceptujem

akceptujem

15.

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 7. - 11. tejto časti
rámcovej dohody.

akceptujem

akceptujem

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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

neakceptujem / garantujeme
kvalitu dodávaného tovaru a kvalite
zodpovedajúcu cenu

9.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom
trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v
tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech
ceny podľa tejto rámcovej dohody), 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.

10.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp.
zmeniť druh tovaru v rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný
objem tejto rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných
cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru
od min. troch rôznych predajcov na trhu. Jedným z povinne oslovených predajcov v
rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu vykoná objednávateľ.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.

11.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z
druhov tovaru je dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími
parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej
len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť doložená oficiálnym vyhlásením
výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru,
ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v
predchádzajúcom bode.

12.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 10 a 11 je dodávateľ povinný
pred prvou dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru
doručiť objednávateľovi prospektový materiál a zároveň doručiť návrh dodatku,
ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane aktualizovaného
štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

akceptujem

13.

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. zmena názvu tovaru a pod.).

akceptujem

akceptujem

14.

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

neakceptujem z dôvodu
neakceptovania bodov 8., 8.1, 9.

neakceptujeme s bodmi
8, 8.1, 9.

15.

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 7. - 11. tejto časti
rámcovej dohody.

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
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neakceptujem / Ceny surovín sú v
aktuálnom období veľmi volatilné a
možnosť výskytu cenového
rozdielu je z toho dôvodu
pravdepodobná. Pri zmene ceny
suroviny však nemusíme byť
schopní úpravy ceny už
vyrobeného tovaru.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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neakceptujem / ceny sú vypočítané
podľa aktuálnych vstupných cien a
kurzov, nie je možné garantovať
ich dlhodobo a tým pádom sa
môžu líšiť podľa toho v akom
období je cenová ponuka
vypracovaná.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

