Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „Lokálne hemostyptiká" 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.
Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk a www.josephine.proebiz.com.Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 7 dodávateľom. Svoju ponuku predložili 2 potencionálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Lokálne hemostyptiká
1.2 CPV:
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Určený na použitie pri chirurgických zákrokoch pri aktívnom krvácaní z presne lokalizovanej oblasti ako aj difúzneho krvácania.
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

Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatiny

ks

30

Položka č.2

Kolagénové hemostatikum z hovädzieho kolagénu

ks

60

3.2 Dostupnosť na trhu:
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

Položka č.1 - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatiny

Dodávateľ č. 1

DoDávateľ č. 2

MyDevice s.r.o.
Galvaniho 7/D,
Bratislava 2, 821 04

MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava

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

Položka č.1

Položka č.1

1.1

Vysoko účinné dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a
želatínovych častíc hovädzieho pôvodu.

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

Položka č.1 - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatiny

1.1

Vysoko účinné dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a
želatínovych častíc hovädzieho pôvodu.

spĺňa

nespĺňa /
vysoko účinné dvojzložkové
hemostatikum s obsahom ľudského
trombínu a bravčovej želatínovej
matrice

1.2

Určený na použitie pri chirurgických zákrokoch ako doplnok hemostázy, kde je
kontrola krvácania v rozsahu od presakovania až po aktívne krvácanie pomocou
konvenčných postupov neúčinná alebo nepraktická.

spĺňa

spĺňa

1.2

Určený na použitie pri chirurgických zákrokoch ako doplnok hemostázy, kde je
kontrola krvácania v rozsahu od presakovania až po aktívne krvácanie pomocou
konvenčných postupov neúčinná alebo nepraktická.

1.3

Hemostatikum pre topické podanie vďaka unikátnemu zloženiu, ktoré zahŕňa
humánny trombín a želatinové granule.

spĺňa

spĺňa

1.3

Hemostatikum pre topické podanie vďaka unikátnemu zloženiu, ktoré zahŕňa
humánny trombín a želatinové granule.

1.4

Účinok je nezávislý na koagulačnej kaskáde

1.4

Účinok je nezávislý na koagulačnej kaskáde

spĺňa

nespĺňa /
Tekutá želatinová matrica zabezpečuje
prostredie, v ktorom sa doštičky môžu
prilepiť a zhluknúť, s využitím
prirodzenej koalgulačnej kaskády
pacienta. Koagulačnú kaskádu môžeme
podporiť pridaním trombínu, ale stále
sme závislý na faktoroch, ktoré so
sebou nesie pacient. Medzi dôežité
faktory patrí pacientov fibrinogén, ktorý
sa mení na fibrín práve pomocou
trombínu. Do koagulačnej kaskády
dodávame iba spúštač reakcie, nie obe
zložky, ako tomu je u produktov, ktoré
obsahujú jak fibrinogén, tak trombín.

1.5

Príprava finálneho produktu je rýchla s nástupom účinku do 2 min. od podania

spĺňa

spĺňa

1.5

Príprava finálneho produktu je rýchla s nástupom účinku do 2 min. od podania

1.6

Od namiešania možnosť opakovaného podania - stability až po dobu 8 hodín.

spĺňa

spĺňa

1.6

Od namiešania možnosť opakovaného podania - stability až po dobu 8 hodín.

1.7

Minimálne požadovaná veľkosť: 5ml

spĺňa

spĺňa / 8 ml

1.7

Minimálne požadovaná veľkosť: 5ml

Položka č.2 - Kolagénové hemostatikum z hovädzieho kolagénu

Položka č. 2

Položka č. 2

spĺňa

-

1.1

spĺňa

-

1.2

spĺňa

-

1.3

1.1
1.2
1.3

Kombinácia mäkkého, tenkého, pružného a ohybného vankúšika z kolagénu
hovädzieho pôvodu a vrstvy NHS-PEG (pentaerytritol polyetylén glykol éter tetrasukcinimidyl glutarát).
Vrstva NHS- PEG, ktorá pri kontakte s krvou vytvára hydrogél, ktorý navodzuje rýchlu
hemostázu utesenením krvácajúceho povrchu.
Minimálne požadované veľkosti: 27x27 mm

Položka č.2 - Kolagénové hemostatikum z hovädzieho kolagénu
Kombinácia mäkkého, tenkého, pružného a ohybného vankúšika z kolagénu
hovädzieho pôvodu a vrstvy NHS-PEG (pentaerytritol polyetylén glykol éter tetrasukcinimidyl glutarát).
Vrstva NHS- PEG, ktorá pri kontakte s krvou vytvára hydrogél, ktorý navodzuje
rýchlu hemostázu utesenením krvácajúceho povrchu.
Minimálne požadované veľkosti: 27x27 mm

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

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

MyDevice s.r.o.
Galvaniho 7/D,
Bratislava 2, 821 04

MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava

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

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

1.

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

akceptujem

akceptujem

1.

Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na na dohodnuté zmluvné obdobie
12 mesiacov, 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

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 štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

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

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

akceptujem

3.3

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,

3.4

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

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 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.
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.
akceptujem

akceptujem

3.5

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

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

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve
nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote
do 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

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

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.

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

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 emailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje
deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

9.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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 emailovú adresu: szm@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje
deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.

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,

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

akceptujem

9.

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".
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.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

10.

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.

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.

12.1.

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.

13.

V prípade, ak sa po uzatvorení 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 jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

14.

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

15.

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

akceptujem

16.

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. - 15. týchto zmluvných
podmienok.

17.

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.

18.

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.

19.

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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.

12.1.

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.

13.

V prípade, ak sa po uzatvorení 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 jeden (1) kalendárny mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

akceptujem

14.

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

15.

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

16.

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. - 15. týchto
zmluvných podmienok.

17.

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.

18.

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.

19.

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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.

21.

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.

22.

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

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

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.

21.

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.

22.

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:

MyDevice s.r.o.
Galvaniho 7/D,
Bratislava 2, 821 04

MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1
851 01 Bratislava

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

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

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu

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

1.

Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych
pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.

akceptujem

akceptujem

1.

Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych
pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.

2.

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

akceptujem

akceptujem

2.

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

3.

Prospektový materiál

akceptujem

akceptujem

3.

Prospektový materiál

4.

Funkčné vzorky v počte 3 až 5 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej
výzvy objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných
požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v
plnej prevádzke objednávateľa.

4.

Funkčné vzorky v počte 3 až 5 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej
výzvy objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných
požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v
plnej prevádzke objednávateľa.

akceptujem

akceptujem

