VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop
1.2 CPV:
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie
33168100-6 Endoskopy
33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Bronchoskop je určený na použitie s monitorom ako zobrazovacou jednotkou, s endoterapeutickým príslušenstvom a inými pomocnými zariadeniami na endoskopiu v dýchacích cestách a tracheobronchiálnom strome.
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

Požadovaný počet MJ za zmluvné
obdobie

MJ

Položka č. 1

Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2

35

ks

Položka č. 2

Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3

70

ks

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dodávateľ č. 1
MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava

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

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp.
nespĺňa verejným obstarávateľom
definované 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 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2

jednotka

1.

Množstvo

ks

2.

Vnútorný priemer ETK

mm

3.

Veľkosť KRK

4.

minimum

maximum

presne

Položka č. 1

Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2

spĺňa

1.

Množstvo

ks

6

spĺňa

2.

Vnútorný priemer ETK

mm

6

Fr

41

spĺňa

3.

Veľkosť KRK

Fr

41

Šírka pracovného kanála EP

mm

2

spĺňa

4.

Šírka pracovného kanála EP

mm

2

5.

Vonkajší priemer

mm

5

spĺňa

5.

Vonkajší priemer

mm

5

6.

Vnútorný priemer

mm

2

spĺňa

6.

Vnútorný priemer

mm

2

7.

Ohýbateľná časť1

°

-180

spĺňa

7.

Ohýbateľná časť1

°

-180

8.

Priemer zavádzacej hadičky

mm (”)

5 (0,20)

spĺňa

8.

Priemer zavádzacej hadičky

mm (”)

5 (0,20)

9.

Priemer distálneho konca

mm (”)

5,4 (0,21)

spĺňa

9.

Priemer distálneho konca

mm (”)

5,4 (0,21)

10.

Priemer zavádzacej časti

mm (”)

spĺňa

10.

Priemer zavádzacej časti

mm (”)

35

5,5

180

5,5 (0,22)
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35

5,5

180

5,5 (0,22)

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

11.

Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)

mm

6

spĺňa

11.

Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)

mm

6

12.

Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer)

Fr

41

spĺňa

12.

Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer)

Fr

41

13.

Pracovná dĺžka

mm (”)

spĺňa

13.

Pracovná dĺžka

mm (”)

14.

Šírka kanála

mm (”)

spĺňa

14.

Šírka kanála

mm (”)

15.

Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu

5.0 / 2.2

spĺňa

15.

Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu

5.0 / 2.2

16.

Farebné rozlíšenie veľkosti

áno (zelená)

spĺňa

16.

Farebné rozlíšenie veľkosti

áno (zelená)

17.

Optický systém:

17.

Optický systém:

18.

Zorné pole

°

-85

spĺňa

18.

Zorné pole

°

-85

19.

Hĺbka poľa

mm

-6

spĺňa

19.

Hĺbka poľa

mm

-6

20.

Spôsob osvetlenia:

svetelná dióda (LED)

spĺňa

20.

Spôsob osvetlenia:

svetelná dióda (LED)

21.

Konektor na odsávanie:

vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1

spĺňa

21.

Konektor na odsávanie:

vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1

Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3

jednotka

1.

Množstvo

ks

2.

Vnútorný priemer ETK

mm

3.

Šírka pracovného kanála EP

4.

600 (23,6)
2,0 (0,079)

minimum

50

maximum

presne

Položka č. 2

600 (23,6)
2,0 (0,079)

50

Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3

spĺňa

1.

Množstvo

ks

7

spĺňa

2.

Vnútorný priemer ETK

mm

7

mm

2,6

spĺňa

3.

Šírka pracovného kanála EP

mm

2,6

Vonkajší priemer

mm

5,8

spĺňa

4.

Vonkajší priemer

mm

5,8

5.

Vnútorný priemer

mm

2,6

spĺňa

5.

Vnútorný priemer

mm

2,6

6.

Ohýbateľná časť1

°

-180

spĺňa

6.

Ohýbateľná časť1

°

-180

7.

Priemer zavádzacej hadičky

mm (”)

5,8 (0,23)

spĺňa

7.

Priemer zavádzacej hadičky

mm (”)

5,8 (0,23)

8.

Priemer distálneho konca

mm (”)

6,2 (0,24)

spĺňa

8.

Priemer distálneho konca

mm (”)

6,2 (0,24)

9.

Priemer zavádzacej časti

mm (”)

spĺňa

9.

Priemer zavádzacej časti

mm (”)

10.

Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)

mm

spĺňa

10.

Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)

mm

11.

Pracovná dĺžka

mm (”)

spĺňa

11.

Pracovná dĺžka

mm (”)

12.

Šírka kanála

mm (”)

spĺňa

12.

Šírka kanála

mm (”)

13.

Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu

5.8 / 2.8

spĺňa

13.

Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu

5.8 / 2.8

14.

Farebné rozlíšenie veľkosti

áno (oranžová)

spĺňa

14.

Farebné rozlíšenie veľkosti

áno (oranžová)

15.

Optický systém:

15.

Optický systém:

16.

Zorné pole

°

-85

spĺňa

16.

hmotnosť 21g/m2

°

-85

17.

Hĺbka poľa

mm

-6

spĺňa

17.

šírka 60 cm

mm

-6

18.

Spôsob osvetlenia:

svetelná dióda (LED)

spĺňa

18.

mäkká a vysoká vsiakavosť

svetelná dióda (LED)

19.

Konektor na odsávanie:

vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1

spĺňa

19.

vhodná na všetky hygienické účely a účely v zdravotníctve

vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1

70

6,3

180

6,3 (0,25)
7
600 (23,6)
2,6 (0,102)

50

70

6,3

180

6,3 (0,25)
7
600 (23,6)
2,6 (0,102)

50

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

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

MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101
851 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.

Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie dvanástich (12) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

akceptujem
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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

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:

3.1 do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

3.1 do štyridsiatichôsmich (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.,

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú
3.4
dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),

akceptujem

3.4

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).

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú
dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti 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.

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).

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ
oprávnený v lehote do troch (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 desiatich (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 troch (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 desiatich (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
šesťdesiatich (60) kalendárnych 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
šesťdesiatich (60) kalendárnych 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.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo
k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

akceptujem

7.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo
k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

8.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a
to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

akceptujem

8.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a
to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

9.

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

9.

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".

10.

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 piatich (5) kalendárnych 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 rámcovej dohody.

10.

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 piatich (5) kalendárnych 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 rámcovej dohody.

11.

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 uzavretej
rámcovej dohody.

11.

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 uzavretej
rámcovej dohody.

akceptujem

akceptujem
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VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

12.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v 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 rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa 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 uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete,
doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v
12.1. uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1)
mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

akceptujem

12.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo
porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v 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 rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa 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 uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete,
doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v
12.1. uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1)
mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím
posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

akceptujem

13.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich
(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 počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich
(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.

14.

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

akceptujem

14.

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

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 10. - 14. týchto zmluvných podmienok.

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 10. - 14. týchto zmluvných podmienok.

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich (7)
pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu:
- objednávateľ v čase trvania rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej
súťaže.

akceptujem

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ akceptoval, že objednávateľ si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu výpoveďou v lehote siedmich (7)
pracovných dní od doručenia výpovede a to z nasledovného dôvodu:
- objednávateľ v čase trvania rámcovej dohody pristúpi k uzatvoreniu zmluvy na rovnaký predmet zákazky, ktorá je výsledkom nadlimitnej verejnej
súťaže.

17.

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

17.

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.

18.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v
prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.
z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže
požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

akceptujem

18.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v
prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.
z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže
požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

19.

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

19.

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.

20.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných
údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je
povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej
dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

akceptujem

20.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných
údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je
povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej
dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

21.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena
skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex")
zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

akceptujem

21.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny
dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený
na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

MEDITRADE spol. s r.o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Uchádzač uviedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje verejným
obstarávateľom definované
minimálne osobitné požiadavky na
predmet zákazky a doklady

DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požaduje sa:

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu
Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie

1.

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

akceptujem

1.

2.

Prospektový materiál

akceptujem

2.

Prospektový materiál

3.

V prípade, ak je to relevantné Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré
nahrádzajú požadované potvrdenie.

akceptujem

3.

V prípade, ak je to relevantné Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré
nahrádzajú požadované potvrdenie.
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