Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská
25, 031 23, Liptovský Mikuláš, IČO: 17336163

Všetkým záujemcom
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sp. 30/2019

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Jašík Martin
044 55 63 314

07.11.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Roztoky na parenterálnu výživu“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš

Ulica:

Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš

IČO:

17336163

Kontaktná osoba: Jašík Martin
E-mail:

jasik@nsplm.sk

Tel.:

044 55 63 314

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka roztokov pre parenterálnu výživu do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Zákazka bude rozdelená na časti a každý uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacero častí, aj na všetky časti v zákazke.

I.časť
Glukóza 5% (250ml, 500ml) Glukóza 10% (500ml)
1. 5 % glukóza 250 ml
množstvo: 3400ks
2. 5 % glukóza 500 ml
množstvo: 2600ks
3. 10 % glukóza 500 ml
Množstvo: 4400ks
Balenie: plastová fľaša alebo sklenená fľaša
ATC klasifikácia: B05BA03
Lieková forma: infúzny intravenózny roztok
Účinná látka: glukóza
II. časť
1. Aminokyseliny 500ml

množstvo: 700ks
Balenie: plastová fľaša alebo sklenená fľaša
ATC klasifikácia: B05BA10
Lieková forma: infúzny intravenózny roztok
Funkcia: aminokyseliny pre potreby pacientov s renálnymi poruchami
III. časť
Aminokyseliny 8%, 10%
1. Aminokyseliny 8% (500ml)
množstvo: 120ks
2. Aminokyseliny 10% (500ml)
množstvo: 60ks
Balenie: plastová fľaša alebo sklenená fľaša
ATC klasifikácia: B05BA01
Lieková forma: infúzny intravenózny roztok
Funkcia: aminokyseliny pre potreby pacientov s hepatálnou insufienciou
Zmluvné podmienky:
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, alebo do vyčerpania
finančného limitu tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.
Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované vlastnosti tak ako sú uvedené v technickej špecifikácii tejto zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvá zazmluvnených tovarov, pri dodržaní maximálnej celkovej ceny plnenia tejto
zmluvy.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky tovaru a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet
dodávky nezhoduje s predloženým predmetom zákazky a/alebo množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou objednávateľa
a/alebo ak nebola dodávka realizovaná v dohodnutom zmluvnom termíne.
Dodávateľ sa zaväzuje
dodávať tovar objednávateľovi na základe písomných samostatných objednávok. Objednávky budú realizované elektronicky –
emailom.
v prípade, že nie je v možnostiach dodávateľa tovar objednávateľovi dodať z dôvodu,že sa uvedený tovar nenachádza na
sklade dodávateľa, dodávateľ bezodkladne o tom písomne objednávateľa po doručení objednávky informuje aj s informáciou
o termíne dodatočného dodania požadovaného tovaru. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený objednávku zmeniť.
dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi
podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy
upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
dodávať tovar s exspiračnou dobou minimálne 6 mesiacov.
do 3 pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie:
1.predložiť aktualizovaný rozpočet jednotkových cien bez DPH/s DPH na dve desatinné miesta
2. predložiť aktualizovanú písomnú informáciu o lieku/ súhrn charakteristických vlastností lieku
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že jednotková cena každého tovaru musí byť:
- v súlade s aktuálnym cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
- v súlade so zákonom č. 362/2011 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 v znení neskorších predpisov.
Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry doručenej dodávateľom za ucelenú
časť plnenia. Objednávateľ neposkytne preddavky za tovar.
Faktúra bude vystavená na objednávateľa, s ktorým bude uzatvorená zmluva. Splatnosť faktúr bude 60 dní.
Túto zmluvu je možné taktiež ukončiť:
1. dohodu zmluvných strán,
2. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť deň nasledujúci po dni, kedy bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom VO aj po vyhlásení
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2202 Z. z. a po vydaní
nariadenia vlády SR na vykonanie opatrenia HM organizácia výroby a organizácia služieb podľa §5 pís. b) zákona č. 179/2011
Z. z.
Typ zákazky:
CPV:

33692210-2 Roztoky pre parenterálnu výživu

3. Podmienky účasti:
Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR na veľkodistribúciu liekov

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 18 764 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.11.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Roztoky na parenterálnu
výživu“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre
odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena bez DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka
nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

12. Obsah ponuky
Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR na veľkodistribúciu liekov
ŠUKL kód
Návrh na plnenie kritérií - vyplnený

13. Doplňujúce informácie
Súčasťou procesu verejného obstarávania bude v nasledujúcej fáze elektronická aukcia

S pozdravom
Likavčan Michal
044 55 63 514
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, referent VO
Jašík Martin
044 55 63 314
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, referent VO

