Ja, Jašík , vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom subjekte a nie
som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od podnikateľského subjektu
nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Jašík Martin
044 55 63 444
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Referent VO

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

Č.s.:

/2020

Liptovský Mikuláš 31.01.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Spotrebný materiál k podtlakovej terapii - 12 mesiacov - zápis z vyhodnotenia prieskumu
trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský
Mikuláš

Ulica:

Palúčanská 25,031 23 , Liptovský Mikuláš

IČO:

17336163

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

Jašík

E-mail:

jasik@nsplm.sk

Tel.:

044 55 63 444

Kontaktná osoba: Jašík Martin
E-mail:

jasik@nsplm.sk

Tel.:

044 55 63 444

2. Opis predmetu zákazky
Penové krytie (S, M, L)
Veľkosť : zodpovedajúca rozmerom podľa platnej kategorizácie MZ SR
Materiál : otvorený sieťovaný polyuretán
Určené na jednorazové použitie
Vyššia odolnosť v ťahu
Jednoduchá manipulácia a možnosť úpravy materiálu bežnými chirurgickými nástrojmi
Uľahčuje vylučovanie exsudátu
Účinná stimulácia granulačného procesu v rane
V terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo
Fóliové krytie - transparentné
Určené na prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože
Zabezpečuje nepriedušnosť systému
Materiál : plastická hmota s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie viditeľná
Veľkosť : minimálne 20 cm x 30 cm

Veľkosť : minimálne 20 cm x 30 cm
V terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie ani alergie
Port s hadičkou
Určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou
Dostatočný priemer na drenáž exsudátu z rany
Materiál by nemal spôsobovať zrážanie krvi
V spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane
V spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme
Jednoduchá rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou
Elasticita a malé rozmery portu – minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu

Zberná nádoba – malá (veľká)

Objem nádoby: zodpovedajúci objemu podľa platnej kategorizácie MZ SR
Určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany
Určená na jednorazové použitie
V spojení s prístrojom detekcia a signalizácia naplnenia kanistra
Jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú terapia
Filter proti zápachu z exsudátu
Gél alebo látka zabezpečujúca zmenu exsudátu z tekutej na gélovú formu
Výpožičky 4 ks prístrojov na podtlakovú terapiu
Bezplatná výpožička 4 ks prístrojov spĺňajúcich všetky požadované paramtre na celé zmluvné obdobie.
4 nové, nerepasované, mobilné prístroje určené na liečbu rán podtlakovou terapiou
Univerzálny systém podtlakovej liečby : prístroj musí byť použiteľný v stacionárnom aj mobilnom režime práce
Mobilné použitie nezávislé od prívodu elektrického prúdu
Batéria s výdržou minimálne 6 hodín
Vybitie batérie – zvukové upozornenie
Nastavenie podtlaku – min 20-40 mmHg – max 200-250 mmHg
Automatická regulácia intenzity satia
Kontinuálny aj prerušovaný režim práce prístroja
Možnosť umývateľnosti a dezinfekcie prístroja

Zmluvné podmienky:
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Inštalácia zapožičaných zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky.
Poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa vypožičaných zariadení.
Zaškolenie aspoň 4 zamestnancov objednávateľa o správnom používaní a obsluhe zariadení na mieste plnenia.
Servis a údržba zariadení počas trvania zmluvy.
Poskytnutie rovnakého náhradného zariadenia (prípadne zariadenia s rovnakými alebo lepšími tech. parametrami a
vlastnosťami) v prípade poruchy, ktorej oprava presiahne 48 hodín.
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, alebo do
vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej dohody, 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
rámcovej dohody.
Odovzdanie tovaru zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti
zmluvy v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy),
S dodacím listom/faktúrou, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, aj s DPH. Dodací list musí byť opatrený
podpisom objednávateľa preukazujúcim dodanie a prevzatie tovaru. V prípade, že faktúra nebude súčasťou dodacieho listu,
dodávateľ ju bezodkladne zašle objednávateľovi elektronicky, aj poštou.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky tovaru a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet
dodávky nezhoduje s predloženým predmetom zákazky špecifikovaným v Prílohe č. 1 k tejto zmluve objednávateľa a/alebo
množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou objednávateľa a/alebo ak nebola dodávka realizovaná v dohodnutom zmluvnom

termíne.

Dodávateľ sa zaväzuje:
- dodať 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.
- dodať objednávateľovi za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, že o tom objednávateľa vopred
písomne informuje a on s tým súhlasil.
Dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto rámcovej dohody 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 rámcovej dohody.
Objednávateľ vyžaduje sterilitu všetkých dodávaných produktov.
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.
Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke zodpovedajúcej dĺžke záruky poskytnutej výrobcom tovaru.
Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry doručenej dodávateľom za ucelenú
časť plnenia, ktorej prílohou musí byť aj fotokópia objednávky. 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 (i) dohodu zmluvných strán, (ii) 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: Tovary
CPV:

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

3. Podmienky účasti
Oprávnenie podnikať v predmetnej oblasti.

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

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 700 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Fatra TIP s.r.o
Košúty II. - Priemyselná zóna , 036 01 Martin
Ján Kavulek
fatratip@gmail.com

Glynn Brothers Chemicals Slovakia, s.r.o.
Krajinská 87, 821 06 Bratislava
Marcela Javorová
javorova@gbcmedical.sk
Hartmann Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Jana Bialko
jana.bialko@hartmann.info
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Tomáš Jarčuška
jarcuska@medicalgroupsk.sk
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Veronika Zbušková
zbuskova@medicalgroupsk.sk
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Robert Vecel
robert.vecel@pfd.agel.cz

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
Hartmann Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Jana Bialko
jana.bialko@hartmann.info
Cenová ponuka: 13 700 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Tomáš Jarčuška
jarcuska@medicalgroupsk.sk
Cenová ponuka: 12 833,30 € bez DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Tomáš Jarčuška
jarcuska@medicalgroupsk.sk
Cenová ponuka: 12 833,30 € bez DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Likavčan Michal , vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Likavčan Michal
044 55 63 514
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Referent VO
Ja, Jašík Martin , vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Jašík Martin
044 55 63 444
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Referent VO

