VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v 11/2020 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú,
resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať definované požiadavky na predmet zákazky.
V rámci prieskumu trhu boli oslovení 18 potencionálni dodávatelia, z ktorých 4 predložil svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky
1.2 CPV:
18424300-0 Jednorazové rukavice
33141420-0 Chirurgické rukavice
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zdravotné pomôcky a osobné ochranné pracovné prostriedky pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
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 12
mes.

Položka č. 1

Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (krátke)

ks

53 676

Položka č. 2

Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (predĺžené)

ks

200

Položka č. 3

Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové

ks

2 816 030

Položka č. 4

Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie vinylové

ks

35 560

Položka č. 5

Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie latexové

ks

13 160

Položka č. 6

Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové predĺžené

ks

2 120

Položka č. 7

Jednorazové ochranné rukavice - na styk s potravinami

ks

3.2 Dostupnosť na trhu:

Pozn.

počet bol znížený z
pôvodných 2 120 ks na
200 ks

3 640
2 924 386

Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

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

MEDITRADE spol. s Lohmann&Rauscher,
r.o.
s.r.o.

Hartmann-Rico spol.
s. r.o.

VIDRA spol. s r.o.

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

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 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (krátke)

Položka č. 1 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (krátke)

Nová hodnota:
Časť č. 1 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné
latexové (krátke)
Položka č. 1 až 6 - Jednorazové sterilné rukavice operačné latexové (krátke) podľa veľkostí

1.1

sterilné rukavice s najvyšším stupňom biologickej ochrany do čistých priestorov

-

spĺňa

spĺňa

1.1

sterilné rukavice s najvyšším stupňom
biologickej ochrany do čistých priestorov

1.2

musia byť nepúdrované

-

spĺňa

spĺňa

1.2

musia byť nepúdrované

1.3

musia byť vodotesné

-

spĺňa

spĺňa

1.3

musia byť vodotesné

1.4

umožňujúce maximálnu citlivosť a hmatateľnosť pri dotyku

-

spĺňa

spĺňa

1.4

1.5

exteriér s mikrotextúrou/mikroskopickým povrchom pre uchopenie

-

spĺňa

spĺňa

1.5

1.6

na jednorazové použitie

-

spĺňa

spĺňa

1.6

na jednorazové použitie

1.7

s rolovaným lemom

-

spĺňa

spĺňa

1.7

s rolovaným lemom

1.8

s vysokou pevnosťou v ťahu

-

spĺňa

spĺňa

1.8

s vysokou pevnosťou v ťahu

1.9

spĺňajúce príslušné normy pre odolnosť sterilných operačných rukavíc voči prenikaniu mikroorganizmom vrátane vírusom a
voči chemickým látkam pri stálom kontakte

-

spĺňa

spĺňa

1.9

1.10

spĺňajúce smernice pre zdravotnícke prostriedky a pre osobné ochranné prostriedky

-

spĺňa

spĺňa

1.11

tvar špecifický tvar pre pravú a ľavú ruku, anatomicky tvarované

-

spĺňa

spĺňa

spĺňa

1.12

Platí pôvodná hodnota:
dĺžka krátke do 300 mm

hodnoty k parametrom
neboli dodávateľom
doručené

1.10
1.11

umožňujúce maximálnu citlivosť a hmatateľnosť
pri dotyku
exteriér s mikrotextúrou/mikroskopickým
povrchom pre uchopenie

spĺňajúce príslušné normy pre odolnosť
sterilných operačných rukavíc voči prenikaniu
mikroorganizmom vrátane vírusom a voči
chemickým látkam pri stálom kontakte
spĺňajúce smernice pre zdravotnícke prostriedky
a pre osobné ochranné prostriedky
tvar špecifický tvar pre pravú a ľavú ruku,
anatomicky tvarované

1.12

dĺžka krátke (do 300 mm)

-

spĺňa / 5-6,5 min.
270mm, 7-8,5 min.
280mm, 8,5 a 9 min.
285mm

1.13

materiál latex

-

spĺňa

spĺňa

1.13

materiál latex

1.14

farba biela

-

spĺňa

spĺňa

1.14

farba biela

1.15

veľkosť 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

-

spĺňa

spĺňa

1.15

veľkosť 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

1.16

jednotkové balenie: 1 pár (1 pravá a 1 ľavá rukavica)

-

spĺňa

spĺňa

1.16

jednotkové balenie: 1 pár (1 pravá a 1 ľavá
rukavica)

1.17

celkové balenie: 50 jednotkových balení v krabici/ 100 jednotkových balení v krabici / 200 jednotkových balení v krabici.

-

spĺňa / 50 balení v
krabici (1 bal. je 1 pár pravá a ľavá rukavica)

spĺňa

1.17

celkové balenie: 50 jednotkových balení v
krabici/100 jednotkových balení v krabici/200
jednotkových balení v krabici.

Položka č. 2 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (predĺžené)

Položka č. 2 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné latexové (predĺžené)

Nová hodnota:
Časť č. 2 - Jednorazové sterilné rukavice - operačné
latexové (predĺžené)
Položka č. 1 až 3 - Jednorazové sterilné rukavice operačné latexové (predĺžené) podľa veľkostí

2.1

sterilné rukavice s najvyšším stupňom biologickej ochrany do čistých priestorov

-

spĺňa

-

-

2.1

sterilné rukavice s najvyšším stupňom
biologickej ochrany do čistých priestorov

2.2

musia byť nepúdrované

-

spĺňa

-

-

2.2

musia byť nepúdrované

2.3

musia byť vodotesné

-

spĺňa

-

-

2.3

musia byť vodotesné

2.4

umožňujúce maximálnu citlivosť a hmatateľnosť pri dotyku

-

spĺňa

-

-

2.4

2.5

exteriér s mikrotextúrou/mikroskopickým povrchom pre uchopenie

-

spĺňa

-

-

2.5

2.6

na jednorazové použitie

-

spĺňa

-

-

2.6

na jednorazové použitie

2.7

s rolovaným lemom

-

spĺňa

-

-

2.7

s rolovaným lemom

2.8

s vysokou pevnosťou v ťahu

-

spĺňa

-

-

2.8

s vysokou pevnosťou v ťahu

2.9

spĺňajúce príslušné normy pre odolnosť sterilných operačných rukavíc voči prenikaniu mikroorganizmom vrátane vírusom a
voči chemickým látkam pri stálom kontakte

-

spĺňa

-

-

2.9

spĺňajúce príslušné normy pre odolnosť
sterilných operačných rukavíc voči prenikaniu
mikroorganizmom vrátane vírusom a voči
chemickým látkam pri stálom kontakte

2.10

spĺňajúce smernice pre zdravotnícke prostriedky a pre osobné ochranné prostriedky

-

spĺňa

-

-

2.10

spĺňajúce smernice pre zdravotnícke prostriedky
a pre osobné ochranné prostriedky

2.11

tvar špecifický tvar pre pravú a ľavú ruku, anatomicky tvarované

-

spĺňa

-

-

2.11

tvar špecifický tvar pre pravú a ľavú ruku,
anatomicky tvarované

-

-

2.12

Nová hodnota:
dĺžka predĺžené min. od 300 mm max. do 480
mm

umožňujúce maximálnu citlivosť a hmatateľnosť
pri dotyku
exteriér s mikrotextúrou/mikroskopickým
povrchom pre uchopenie

2.12

dĺžka predĺžené (od 300 mm)

-

spĺňa / celková dlžka
všetkých rukavíc je 480
mm (od špice
stredového prstu po
manžetu)

2.13

materiál latex

-

spĺňa

-

-

2.13

materiál latex

2.14

farba biela

-

spĺňa

-

-

2.14

farba biela

-

-

2.15

Nová hodnota:
veľkosť S (6,5), M (7,5), L (8,5)

-

-

2.16

jednotkové balenie: 1 pár (1 pravá a 1 ľavá
rukavica)

2.15

veľkosť 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

-

nespĺňa / 3 veľkosti k
dispozícii: 6,5 - S / 7,5 M / 8,5 - L

2.16

jednotkové balenie: 1 pár (1 pravá a 1 ľavá rukavica)

-

spĺňa
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2.17

celkové balenie: 50 jednotkových balení v krabici/ 100 jednotkových balení v krabici / 200 jednotkových balení v krabici.

Položka č. 3 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové

-

spĺňa / 25 balení v
krabici (1 bal. je 1 pár pravá a ľavá rukavica)

-

-

Položka č. 3 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové

2.17

Nová hodnota:
celkové balenie: 25 jednotkových balení v
krabici, 50 jednotkových balení v krabici/ 100
jednotkových balení v krabici / 200 jednotkových
balení v krabici.

Nová hodnota:
Časť č. 3 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie nitrilové
Položka č. 1 až 4 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie nitrilové podľa veľkostí

3.1

musia byť jemné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.1

musia byť jemné

3.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

3.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

3.4

musia byť nesterilné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.4

musia byť nesterilné

3.5

určené na jednorazové použitie

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.5

určené na jednorazové použitie

3.6

nepudrované

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.6

nepudrované

3.7

vodotesné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.7

vodotesné

3.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

3.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

3.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(medicínske, vyšetrovacie)

3.11

určené na výkon laboratórnych činností

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.11

určené na výkon laboratórnych činností

3.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

3.13

materiál nitril

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.13

materiál nitril

3.14

veľkosť S, M, L, XL

spĺňa

spĺňa

spĺňa

3.14

veľkosť S, M, L, XL

spĺňa

3.15

Nová hodnota:
požaduje sa balenie po 100 ks, 180 ks, 200 ks

spĺňa

3.16

Platí pôvodná hodnota:
farba: preferuje sa modrá, biela, prípadne
priehľadná alebo iné svetlé farby.

3.15

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

spĺňa

spĺňa / S, M, L - 200 ks,
XL - 180 ks

3.16

farba: preferuje sa modrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

spĺňa

spĺňa / levanduľovo
modrá

Položka č. 4 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie vinylové

hodnoty k parametrom
neboli dodávateľom
doručené

Položka č. 4 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie vinylové

Nová hodnota:
Časť č. 4 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie vinylové
Položka č. 1 až 2- Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie vinylové podľa veľkostí

4.1

musia byť jemné

-

spĺňa

spĺňa

4.1

musia byť jemné

4.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

-

spĺňa

spĺňa

4.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

4.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

-

spĺňa

spĺňa

4.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

4.4

musia byť nesterilné

-

spĺňa

spĺňa

4.4

musia byť nesterilné

4.5

určené na jednorazové použitie

-

spĺňa

spĺňa

4.5

určené na jednorazové použitie

4.6

nepudrované

-

spĺňa

spĺňa

4.6

nepudrované

4.7

vodotesné

-

spĺňa

spĺňa

4.7

vodotesné

4.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

-

spĺňa

spĺňa

4.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

4.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

-

spĺňa

spĺňa

4.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

4.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)

-

spĺňa

spĺňa

4.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(medicínske, vyšetrovacie)

4.11

určené na výkon laboratórnych činností

-

spĺňa

spĺňa

4.11

určené na výkon laboratórnych činností

4.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

-

spĺňa

spĺňa

4.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

4.13

materiál vinyl

-

spĺňa

spĺňa

4.13

materiál vinyl

4.14

veľkosť M, L

-

spĺňa

spĺňa

4.14

veľkosť M, L

4.15

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

-

spĺňa / 100 ks

spĺňa

4.15

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

4.16

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

-

spĺňa / priehľadné

spĺňa

4.16

Položka č. 5 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie latexové

hodnoty k parametrom
neboli dodávateľom
doručené

Položka č. 5 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie latexové

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne
priehľadná alebo iné svetlé farby.
Nová hodnota:
Časť č. 5 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie latexové
Položka č. 1 až 3 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie latexové podľa veľkostí

5.1

musia byť jemné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.1

musia byť jemné

5.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

5.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

5.4

musia byť nesterilné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.4

musia byť nesterilné

5.5

určené na jednorazové použitie

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.5

určené na jednorazové použitie

5.6

nepudrované

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.6

nepudrované

5.7

vodotesné

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.7

vodotesné

5.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

5.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

5.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(medicínske, vyšetrovacie)

5.11

určené na výkon laboratórnych činností

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.11

určené na výkon laboratórnych činností

5.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

5.13

materiál latex

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.13

materiál latex

5.14

veľkosť S, M, L

spĺňa

spĺňa

spĺňa

-

5.14

veľkosť S, M, L

5.15

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

spĺňa

spĺňa / 100 ks

spĺňa

-

5.15

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

5.16

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

spĺňa

spĺňa / biela

spĺňa

-

5.16

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne
priehľadná alebo iné svetlé farby.

Položka č. 6 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové (predĺžené)

Položka č. 6 - Jednorazové ochranné rukavice - vyšetrovacie nitrilové (predĺžené)

Nová hodnota:
Časť č. 6 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie nitrilové predĺžené
Položka č. 1 až 3 - Jednorazové ochranné rukavice vyšetrovacie nitrilové (predĺžené) podľa veľkostí

6.1

musia byť jemné

-

spĺňa

spĺňa

-

6.1

musia byť jemné

6.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

-

spĺňa

spĺňa

-

6.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

6.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

-

spĺňa

spĺňa

-

6.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti

6.4

musia byť nesterilné

-

spĺňa

spĺňa

-

6.4

musia byť nesterilné

6.5

určené na jednorazové použitie

-

spĺňa

spĺňa

-

6.5

určené na jednorazové použitie

6.6

nepudrované

-

spĺňa

spĺňa

-

6.6

nepudrované

6.7

vodotesné

-

spĺňa

spĺňa

-

6.7

vodotesné

6.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

-

spĺňa

spĺňa

-

6.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

6.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

-

spĺňa

spĺňa

-

6.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

6.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)

-

spĺňa

spĺňa

-

6.10

určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(medicínske, vyšetrovacie)

6.11

určené na výkon laboratórnych činností

-

spĺňa

spĺňa

-

6.11

určené na výkon laboratórnych činností

6.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

-

spĺňa

spĺňa

-

6.12

určené na výkon upratovania a dezinfekcie

6.13

materiál nitril

-

spĺňa

spĺňa

-

6.13

materiál nitril

6.14

dĺžka 300 mm

-

nespĺňa / 265 mm

spĺňa

-

6.14

Nová hodnota:
dĺžka min. od 265 mm do max. 350 mm

6.15

veľkosť S, M, L

-

spĺňa

spĺňa

-

6.15

veľkosť S, M, L

6.16

požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

-

spĺňa / 150 ks

spĺňa

-

6.16

Nová hodnota:
požaduje sa balenie po 100 ks, 150 ks, 200 ks

6.17

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

-

spĺňa / biela

spĺňa

-

6.17

farba preferuje sa modrá, biela, prípadne
priehľadná alebo iné svetlé farby.

Položka č. 7 - Jednorazové ochranné rukavice - na styk s potravinami

Položka č. 7 - Jednorazové ochranné rukavice - na styk s potravinami

Nová hodnota:
Časť č. 7 - Jednorazové ochranné rukavice - na styk s
potravinami
Položka č. 1 až 2 - Jednorazové ochranné rukavice - na
styk s potravinami podľa veľkostí

7.1

musia byť jemné

-

spĺňa

spĺňa

-

7.1

musia byť jemné

7.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

-

spĺňa

spĺňa

-

7.2

pružné a dostatočne pevné proti roztrhnutiu

7.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti (citlivý úchop predmetu)

-

spĺňa

spĺňa

-

7.3

umožňujúce dobré hmatové vlastnosti (citlivý
úchop predmetu)

7.4

musia byť nesterilné

-

spĺňa

spĺňa

-

7.4

musia byť nesterilné
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7.5

určené na jednorazové použitie

-

spĺňa

spĺňa

-

7.5

určené na jednorazové použitie

7.6

nepudrované

-

spĺňa

spĺňa

-

7.6

nepudrované

7.7

vodotesné

-

spĺňa

spĺňa

-

7.7

vodotesné

7.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

-

spĺňa

spĺňa

-

7.8

zabraňujúce prieniku mikrooganizmov

7.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

-

spĺňa

spĺňa

-

7.9

pravoľavé (obojručné) s ochranným lemom

7.10

atestované na styk s potravinami

-

spĺňa

spĺňa

-

7.10

atestované na styk s potravinami

7.11

materiál nitril, latex

-

spĺňa

spĺňa

-

7.11

materiál nitril, latex

7.12

veľkosť S, M

-

spĺňa

spĺňa

-

7.12

veľkosť S, M

7.13

požaduje sa balenie po 100 ks

-

spĺňa / 200 ks

spĺňa

-

7.13

Nová hodnota:
požaduje sa balenie po 100 ks, 200 ks

7.14

farba modrá, biela, prípadne priehľadná alebo iné svetlé farby.

-

spĺňa / levanduľovo
modrá

spĺňa

-

7.14

Platí pôvodná hodnota:
farba modrá, biela, prípadne priehľadná alebo
iné svetlé farby.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

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

MEDITRADE spol. s Lohmann&Rauscher,
r.o.
s.r.o.

Hartmann-Rico spol.
s. r.o.

VIDRA spol. s r.o.

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.

Rámcová dohoda s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže sa uzatvára na dohodnuté zmluvné obdobie 12
mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

1.

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

akceptujem

neuvedené

2.

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:
neakceptujem / 24
hodín až 15 dné (v
závislosti od
množstva)

akceptujem

Rámcová dohoda s jedným účastníkom bez
opätovného otvorenia súťaže sa uzatvára na
dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov, resp.
do doby naplnenia
zmluvného
finančného
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

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

neakceptujem / 4
pracovné dni

3.1

Nová hodnota:
do 24 hodín do 4 pracovných dní od doručenia
písomnej objednávky dodávateľovi,

3.1

do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

3.2

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa
nezapočítavajú dni pracovného voľna,

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

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,

akceptujem

akceptujem

akceptujem

3.4

akceptujem

akceptujem

akceptujem

3.5

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

4.

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

5.

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

6.

7.

Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej dodávateľom po dodaní
tovaru. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

7.

8.

9.

10.

Úhradu faktúry vykoná kupujúci bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry elektronicky
doručenej predávajúcim a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Predávajúci je povinný zaslať faktúru elektronicky na
určenú e - mailovú adresu. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho
v prospech účtu predávajúceho.

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.

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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ
(okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v
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).
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.
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
Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný
a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po dodaní tovaru. Dodávateľ tovaru
je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však
do piateho pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúceho po dni dodania tovaru.

8.

Úhradu faktúry vykoná kupujúci bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho na základe
faktúry elektronicky doručenej predávajúcim a to
vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Predávajúci
je
povinný
zaslať
faktúru
elektronicky na určenú e - mailovú adresu. Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje
deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.

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 tejto rámcovej dohody.

hodnoty k
požiadavkám neboli
dodávateľom
doručené

neakceptujem /
aktuálna situácia na
trhu s rukavicami
neumožňuje
akceptovanie
požiadavky

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej
osobe objednávateľa,
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.

10.

Platí pôvodná hodnota:
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.
Odôvodnenie:
v zmylse Príkazu MZ SR č. 3/2016

11

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

akceptujem

akceptujem
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akceptujem

11

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr
však do 5 pracovných dní od preukázania
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode,
doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom

ODÔVODNENIE ZMENY
POŽIADAVKY
NA PREDMET ZÁKAZKY

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Platí pôvodná hodnota
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.

12.

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.

13.

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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

13.

14.

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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

14.

15.

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

akceptujem

akceptujem

15.

16.

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

16.

17.

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

17.

18.

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

akceptujem

18.

19.

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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

19.

20.

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

20.

neakceptujem /
aktuálna situácia na
trhu s rukavicami
neumožňuje
akceptovanie
požiadavky

akceptujem

akceptujem

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
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
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
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
Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia
ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol
oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu
Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady
škody u dodávateľa vo výške vzniknutých
finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia
nespotrebovanej
tovaru
prípade
Zmluvné
strany sačasti
dohodli,
žev pohľadávky,
ktoré
vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu,
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím
osobám bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
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

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
MEDITRADE spol. s Lohmann&Rauscher,
r.o.
s.r.o.

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

Hartmann-Rico spol.
s. r.o.

VIDRA spol. s r.o.

Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom
definované osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET
ZÁKAZKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na
predmet zákazky a doklady:

V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty
Doklady a dokumenty, ktoré bude verejný obstarávateľ požadovať na preukázanie splnenia ostatných podmienok na predmet zákazky pri
vyhlásení verejnej súťaže.

Doklady a dokumenty, ktoré bude verejný obstarávateľ požadovať na preukázanie splnenia
ostatných podmienok na predmet zákazky pri vyhlásení verejnej súťaže.

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované
potvrdenie.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

6.2

Potvrdenia ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré
nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

Doklady a dokumenty, ktoré bude verejný obstarávateľ
požadovať na preukázanie splnenia ostatných podmienok
na predmet zákazky pri vyhlásení verejnej súťaže.

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a
podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré
nahrádzajú požadované potvrdenie.

6.2

Potvrdenia ŠÚKL - výstup z databázy
registrovaných/evidovaných zdravotníckych
pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným
produktom uvedeným v prílohe.

Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe. Prospektový materiál musí obsahovať popis
funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou.
Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
akceptujem

6.3

akceptujem

akceptujem

6.3
hodnoty k
požiadavkám neboli
dodávateľom
doručené

Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených Štruktúrovanom rozpočte ceny v minimálnom počte 5 ks (t.j.
5 ks pre každú požadovanú položku/veľkosť predmetu zákazky) za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného
obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky, na základe ktorej verejný obstarávateľ
jednoznačne identifikuje, ku ktorej požadovanej položke predmetu zákazky bola vzorka predložená. Požaduje sa
označenie každej vzorky. Samostatne zabalená vzorka pre každú položku predmetu zákazky musí tvoriť súčasť ponuky.
neakceptujem /
vzorka zástupcu pre
každú predloženú
časť podľa
dostupnosti na sklade

6.4

akceptujem

akceptujem

6.4

7. PRÍLOHY
Príloha č. 1

Cenové ponuky dodávateľov

Príloha č. 2

Prehľad cien
8. SUMÁR SPLNENIA / NESPLNENIA FINÁLNEJ TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

8.1 Dodávatelia, ktorí boli oslovení v PTK na predloženie ponuky:
1. MEDITRADE spol. s r. o.

10. Pharma-Group a.s.

2. VIDRA spol. s.r.o.

11. HomeGym s.r.o.

3. HARTMANN-RICO spol. s.r.o.

12. Inhand.cz

4. Banchem s.r.o., Rybný trh 332/9

13. Ecolab, s.r.o.

5. Lohmann & Rauscher, s.r.o.

14. BELARA s.r.o.

6. Rempo s.r.o.

15. B. Braun Medical s.r.o.

7. Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka

16. Hypur s.r.o.

8. IL-MED s.r.o.

17. DM Protection s.r.o.

9. Johnson & Johnson s.r.o.

18. Správa štátnych hmotných rezerv SR

8.2 Dodávatelia, ktorí predložili ponuku v PTK:
1.

Názov dodávateľa, ktorý predložil ponuku

2.

SPLNIL / NESPLNIL (definitívne požiadavky na predmet zákazky)

MEDITRADE spol. s Lohmann&Rauscher,
r.o.
s.r.o.
SPLNIL

SPLNIL
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Hartmann-Rico spol.
s. r.o.

VIDRA spol. s r.o.

SPLNIL

SPLNIL

Prospektový materiál všetkých ponúkaných
produktov uvedených v Prílohe. Prospektový
materiál musí obsahovať popis funkcií a
technických parametrov ponúkaného produktu
tak, aby na základe nich mohol verejný
obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie
všetkých požadovaných minimálnych
technických vlastností, parametrov a hodnôt v
súlade s Prílohou. Prospektový materiál nemusí
byť preložený do slovenského jazyka.
Nová hodnota:
Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov
uvedených Štruktúrovanom rozpočte ceny v
minimálnom počte 1 ks (t.j. 1 ks pre každú
požadovanú položku/veľkosť predmetu zákazky)
za účelom ich testovania v plnej prevádzke
verejného obstarávateľa. Požaduje sa viditeľná
identifikácia každej predloženej vzorky, na
základe ktorej verejný obstarávateľ jednoznačne
identifikuje, ku ktorej požadovanej položke
predmetu zákazky bola vzorka predložená.
Požaduje sa označenie každej vzorky.
Samostatne zabalená vzorka pre každú položku
predmetu zákazky musí tvoriť súčasť ponuky.

ODÔVODNENIE ZMENY
POŽIADAVKY NA PREDMET
ZÁKAZKY

