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Časť I - Všeobecné informácie 
 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., generálne riaditeľstvo 
Sídlo organizácie: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55 

IČO: 35937874 
DIČ: SK 2022027040 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hosová 

Telefón:                              +421 2/20824515, 0910864340 
E – mail:                              jana.hosova@vszp.sk 

 
2. Predmet zákazky 

 
Predmetom zákazky je dodanie lieku ATC skupiny B02BD02 a jeho distribúcia na miesta určenia. 

 
Podrobné vymedzenie rozsahu predmetu zákazky a zmluvných podmienok na dodanie a distribúciu 
požadovaného predmetu zákazky tvoria časti:  

B.1  „Opis predmetu zákazky“. 
B.3  „Obchodné podmienky“ (návrh Rámcovej dohody). 

 

Predpokladaná hodnota: 429 098,20 eur bez DPH na obdobie dvoch rokov 

 

2.1 Referenčné číslo CPV 

 

33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány  

 

3 Zdroj finančných prostriedkov 

 
3.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len 

„VšZP“ alebo „verejný obstarávateľ“) určených pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  
 
3.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.  

 
3.3 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

vystaveného daňového dokladu (faktúry). Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je 30 kalendárnych 

dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu – verejnému obstarávateľovi. 

 
4 Typ zmluvy 

 
Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie Rámcovej dohody podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“).  
 

 

5 Oprávnení uchádzači 
 
Ponuku môže predložiť okrem uchádzača aj skupina dodávateľov. Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. V prípade predloženia 

ponuky skupinou, verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala čestné vyhlásenie, podpísané 
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oprávneným zástupcom všetkých členov skupiny o tom, kto bude za skupinu konať a podpisovať 
Rámcovú dohodu. 
 

6 Variantné riešenie 

 
Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. 

 
7 Náklady na ponuku 

 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
8 Zábezpeka 

 
Viazanosť ponuky v sume 8.000,- eur, slovom: osemtisíc eur do lehoty na predkladanie ponúk uchádzač 
zabezpečí: 

a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača (ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu 
bankovej záruky pred skončením lehoty viazanosti ponúk, predloží v ponuke originál bankovej 
záruky voľný, nezviazaný s ponukou a v ponuke jej úradne osvedčenú kópiu zviazanú 

s ponukou), 
b) zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa číslo: 

SK4781800000007000182424 v Štátnej pokladnici.  

 
V prípade zloženia zábezpeky na účet verejného obstarávateľa uchádzač pri jej poukázaní uvedie: 
Variabilný symbol:   IČO svojej spoločnosti 

Konštantný symbol: 0558 
Informácie pre príjemcu platby:  B02BD02  
 

Podmienky vrátenia zábezpeky: 
Ak bola zábezpeka zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku 
uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich banka poskytne. 

Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia Rámcovej 
dohody. 

 
9 Komplexnosť dodávky 
 
Predmet zákazky pozostáva z jednej časti. Špecifikovaný je v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ a časti 
B.3 „Obchodné podmienky“. 
 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 
Časť II Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi  

 
1.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné, tak  aby 

nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného 

obstarávania.  Komunikácia sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah 
údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných 
údajov. 

 
1.2 Vzájomná komunikácia a vysvetľovanie v predmetom postupe verejného obstarávania bude 

uskutočnené výlučne v slovenskom jazyku nasledovnými spôsobmi:  
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1.2.1 Elektronicky, prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len 

„EVO“) na internetovej stránke (portál EVO)  http://www.evo.gov.sk. Potrebné technické vybavenie 

je špecifikované v príručke používateľa systému EVO, ktorá je dostupná na uvedenej stránke. 
Elektronická komunikácia prostredníctvom systému EVO bude použitá pri  nasledovných fázach 
procesu verejného obstarávania: 

 

a) predkladaní žiadosti o účasť záujemcom, čím sa rozumie predloženie žiadosti o registráciu 
v predmetnom verejnom obstarávaní a jej schválenie verejným obstarávateľom prostredníctvom 

systému EVO, 
 
b) poskytovaní súťažných podkladov záujemcom, čím sa rozumie sprístupnenie súťažných 

podkladov verejným obstarávateľom prostredníctvom systému EVO, 
 
c) poskytovaní vysvetlenia podmienok účasti, vysvetlenia súťažných podkladov a inej 

dokumentácie, čím sa rozumie sprístupnenie otázok záujemcov a odpovedí verejného 
obstarávateľa prostredníctvom systému EVO, v prípade, že záujemcovia o vysvetlenie požiadali 
cez systém EVO, 

 
d) v prípade potreby doplnenia súťažných podkladov, čím sa rozumie zverejnenie doplnenia 

súťažných podkladov prostredníctvom systému EVO, 

 

 
1.2.2 Komunikácia uskutočnená výhradne  poštovou zásielkou - listinne bude: 

 
a) zo strany verejného obstarávateľa pri komunikácii súvisiacej: 

 s oznámením o vylúčení uchádzača z predmetného procesu verejného obstarávania, 

      s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslanou všetkým uchádzačom, ktorých                       
          ponuky sa vyhodnocovali po úvodnom vyhodnotení podľa zverejneného kritéria a následnou  
          elektronickou aukciou,  

 s oznámením výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zaslané žiadateľovi a všetkým známym    
          záujemcom v prípade, že sa žiadosti o nápravu vyhovelo, 

 s oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu zaslanom žiadateľovi.  
 

b) zo strany uchádzača pri komunikácii súvisiacej: 

      s predložením ponuky  

 so splnomocneniami a vyhláseniami,  vyhotovenými uchádzačom alebo skupinou     

          dodávateľov, 

      s uplatnením  revíznych postupov. V prípade uplatnenia revíznych postupov uchádzač    
 zásielku označí „Žiadosť o nápravu“ a heslom súťaže „Lieky ATC skupiny B02BD02“, 
alebo „Námietka“ a heslom súťaže,  pričom sa odporúča oznámiť vopred takýto postup      

e-mailom verejnému obstarávateľovi. 
 

 

1.2.3 Komunikácia uskutočnená osobne zo strany uchádzača do podateľne verejného 
obstarávateľa je prípustná pri: 

 

a) doručení  ponuky v lehote určenej na predloženie ponúk, 
 
b) doručení doplňujúcich dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak k  ich predloženiu 

verejný  obstarávateľ vyzval uchádzača, 
 
c) vysvetlení dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v prípade, že verejný 

obstarávateľ   o vysvetlenie uchádzača požiadal, 
 

http://www.evo.gov.sk/


VEREJNÁ  SÚŤAŽ Strana 7 (celkom 46) 

 

d) doručení vysvetlení ponuky alebo vysvetlení návrhu neobvykle nízkej ceny v rámci 
vyhodnocovania ponúk, v prípade, že verejný obstarávateľ o takéto vysvetlenie uchádzača 
požiadal, 

 
e) doručení žiadosti o  revízny postup (žiadosť o nápravu, námietky) proti postupu verejného 

obstarávateľa.  

 
Uchádzač môže zásielku osobne doručiť do podateľne v sídle generálneho riaditeľstva VšZP, 
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, v prac. dobe od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

 

 
2 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 
2.1 V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo 

inej sprievodnej dokumentácie v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek  záujemca  
požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom portálu EVO. 

 

2.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,      
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii sa bude považovať požiadavka 
o vysvetlenie, doručená prostredníctvom portálu EVO najneskôr do:  10.03.2014 do 14:00 hod. 

      Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie je pre uplynutie lehoty na doručenie rozhodujúci serverový čas                                                    
      uvedený na portáli EVO. 

 

2.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, predloženú prostredníctvom portálu EVO, verejný obstarávateľ oznámi 
bezodkladne prostredníctvom portálu EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk, za predpokladu, že ju dostane v lehote podľa bodu 2.2. 
 
2.4 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných 

podkladoch, ktoré zverejní prostredníctvom portálu EVO, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania. 

 
2.5 Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov sa doručuje v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom 

mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť žiadosť v pôvodnom jazyku a súčasne preloženú 

do štátneho jazyka SR – slovenského jazyka, okrem žiadosti predloženej v českom jazyku. V prípade 
rozdielu je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku SR, v slovenskom jazyku, doručený prostredníctvom 
portálu EVO. 

 
 

3   Jazyk vo verejnom obstarávaní 

 
Ponuky a ďalšie doklady, vrátane písomností, ktoré budú výsledkom vysvetľovania podmienok účasti 

alebo súťažných podkladov v tejto verejnej súťaži musia byť predložené v štátnom jazyku - 
v slovenskom jazyku, okrem ponúk a dokladov predložených v českom jazyku. 

 

Časť III Predkladanie ponúk 
 
1.1      Obsah a zloženie ponuky 
 

Ponuku predkladá uchádzač tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa  

návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne 
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  
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    Obálka „Ostatné“ musí obsahovať: 
 

1.1.1 Stranu č. 1, ktorá musí obsahovať: 

Obchodné meno, adresu alebo sídlo uchádzača.  
Meno, e-mailovú adresu a telefónny kontakt osoby určenej pre elektronickú aukciu. 
Strana č. 1 musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou / 
osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
 

1.1.2 Stranu č. 2 ponuky „Obsah ponuky“ s  uvedením zoznamu všetkých predložených dokladov 
a dokumentov a číslom strany, kde sa doklad alebo dokument nachádza. Strana č. 2 musí byť  
podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade predloženia 

ponuky skupinou dodávateľov, musia byť podpísané každým členom  skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za príslušného člena skupiny. 
 

1.1.3 Stranu č. 3 ponuky: „Vyhlásenie uchádzača“ 
a) že súhlasí s podmienkami  verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom,  
b) že potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, ktoré predkladá 

v ponuke, 
c) že predkladá iba jednu ponuku a že v tomto postupe zadávania zákazky nie je členom 

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,  

d) že sa zúčastní elektronickej aukcie. 

Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za            
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým č lenom skupiny alebo 

osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny,  
 
1.1.4 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v 
kapitole A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“,  týchto  súťažných podkladov. 

  

1.1.5 Návrh  Rámcovej dohody bez uvedenia ceny v jednom vyhotovení vrátane príloh 1, 2, 4, 5, 6,7, 
v ktorej zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v kapitole B.3 „Obchodné 
podmienky“ v nadväznosti na kapitolu B.1 „Opis predmetu zákazky“ a B.2 „Spôsob určenia ceny“. 

Rámcová dohoda musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov, musia byť podpísané každým 
členom  skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za príslušného člena 

skupiny. 
  
1.1.6 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými 

členmi skupiny, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia 
skupiny dodávateľov do termínu uzatvorenia Rámcovej dohody stanovenej verejným 
obstarávateľom právnu subjektivitu, ktorú musí písomne preukázať.  

 
1.1.7 Ak v prípade skupiny dodávateľov bude v tejto verejnej súťaži oprávnený prijímať pokyny za 

všetkých členov a konať v mene všetkých členov jeden z členov skupiny alebo iná oprávnená 

osoba, vystavenú plnú moc podpísanú všetkými členmi skupiny.  
 
Obálka „Kritériá“ obsahuje 

 
1.1.8 Tabuľku návrhu uchádzača na plnenie kritéria  na vyhodnotenie ponúk – Ponuka uchádzača,  

podľa kapitoly A.3 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných 

podkladov.  
 
1.1.9 Návrh Rámcovej dohody v jednom vyhotovení vrátane prílohy 3, v ktorej zohľadní podmienky 

verejného obstarávateľa uvedené v kapitole B.3 „Obchodné podmienky“ v nadväznosti na 
kapitolu B.1 „Opis predmetu zákazky“ a B.2 „Spôsob určenia ceny“. Rámcová dohoda musí byť 
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podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade predloženia 
ponuky skupinou dodávateľov, musia byť podpísané každým členom  skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za príslušného člena skupiny. 

 
1.1.10 Ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, (CD, prípadne USB kľúč) pričom ak ide 

o dokumenty, ktoré sú podpísané, alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa 

v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu 
podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a  odtlačku pečiatky. Uchádzač predloží buď 
jedno pamäťové médium v obálke označenej ako „Kritériá“ alebo predloží v každej obálke 

pamäťové médium s dokumentmi, ktoré obsahuje príslušná obálka.  
 

1.1.11 Ponuka sa predkladá len v listinnej podobe, nepredkladá sa elektronicky cez systém EVO. 

 
1.2   Vyhotovenie ponuky 

 
1.2.1 Všetky doklady alebo dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku ako originály alebo 

ich úradne osvedčené kópie okrem dokladov a dokumentov predložených v českom jazyku. 

 
 

1.3 Označenie ponuky 

 
1.3.1 Uchádzač vloží obálku s označením „Ostatné“ a obálku s označením „Kritériá“ do samostatnej 

nepriehľadnej obálky/obalu.  Obálka/obal musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti 

nežiaducemu otvoreniu a označený nasledovnými údajmi: 
1.3.2 názov a  adresa verejného  obstarávateľa uvedená v  súťažných podkladoch, 
1.3.3 adresa uchádzača – obchodné meno a sídlo alebo miesto  podnikania uchádzača (v prípade 

skupiny obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny  
dodávateľov), 

1.3.4 označenie „VEREJNÁ SÚŤAŽ –  NEOTVÁRAŤ“, 

1.3.5 označenie heslom verejnej súťaže : „Lieky ATC skupiny B02BD02“. 
 

 

1.4 Lehota viazanosti ponúk  

         Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa   30.06.2014 

 

 
2 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 
2.1 Uchádzač predloží  ponuku – poštovou zásielkou alebo iným prepravcom,  verejnému 

obstarávateľovi  na adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo doručí ponuku osobne.   

2.2 Lehota na predkladanie ponúk  uplynie: 
 

24.03.2014 o 10:00 hod.  

 
2.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre dodržanie lehoty na 

predkladanie ponúk je rozhodujúci termín jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
2.4 Ak uchádzač osobne doručí ponuku, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 

prevzatí s uvedením dátumu, času a  miesta prevzatia.  

 
2.5 Ponuka uchádzača predložená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.  
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3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť  alebo odvolať do uplynutia lehoty     
         na predkladanie ponúk uvedenej v bode 2.2.  
 

3.2 Doplnenie, zmena alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača podpísanej uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky  na adresu sídla verejného 

obstarávateľa,  pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak 
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. 
 

 

Časť IV  Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 

1 Otváranie ponúk 
 
1.1  Otváranie ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 25.03.2014 o 13:00 hod. v sídle 

verejného obstarávateľa „Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.  s., generálne riaditeľstvo, 
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55“ . Otváranie ponúk je neverejné. 

 
1.2 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritéria“ sa uskutoční po vyhodnotení časti ponúk 

označených ako „Ostatné“. Otváranie ponúk komisia uskutoční len vo vzťahu k ponukám, ktoré 

neboli vylúčené. Na otváraní ponúk sa v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
nemôže zúčastniť žiadny uchádzač.  

 

 

2 Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti 
 

Posúdenie splnenia podmienok účasti bude založené na  splnení:  
 
2.1  podmienok, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26  ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii podľa § 26 ods. 2, resp. 4 a 
5 zákona o verejnom obstarávaní 

 

            a podmienok, týkajúcich sa:  
2.2       finančného a ekonomického postavenia 
2.3       technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. 

 
           Skupina dodávateľov, zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok          
           účasti: 

 
2.4 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého 

člena skupiny samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2, resp. 4 a 5 alebo 

osobitne a 
 

2.5 týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti 

            za všetkých členov skupiny spoločne, 
 
2.6 splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje 

člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude zabezpečovať. 
 
2.7 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti. 
 
2.8        Ak uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnej súťaži tým, že:  
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2.8.1 nebude spĺňať podmienky osobného postavenia, minimálne požiadavky finančného 

a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa kapitoly A.2  týchto 

súťažných podkladov, alebo 
2.8.2 predloží neplatné doklady, alebo 
2.8.3 nepredloží požadované doklady, alebo informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti, 

alebo 
2.8.4 poskytne nepravdivé  alebo skreslené informácie, alebo 
2.8.5 na žiadosť verejného obstarávateľa alebo komisie nepodá vysvetlenie, alebo na požiadanie 

nedoplní už predložený doklad, 
 bude z verejnej súťaže vylúčený. O vylúčení bude upovedomený oznámením a budú mu      
oznámené dôvody vylúčenia  a lehota, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 

písm. e). 

 

3      Vysvetľovanie ponúk 
 
3.3 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže 

dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
3.4 Komisia opraví zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk .  
3.5 Komisia o vykonanej oprave bezodkladne upovedomí uchádzača a požiada ho o stanovisko, súhlas 

resp. nesúhlas, s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na plnenie kritérií 
určených na vyhodnotenie ponúk a v prípade súhlasu o zaslanie nového návrhu zmluvy. 

3.6 Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu úvodného vyhodnocovania ponúk ak: 

3.6.1 uchádzač nepredloží  stanovisko v lehote určenej komisiou, alebo  
3.6.2 ak uchádzač nesúhlasí s opravenou sumou.  
3.7 Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak ponuka  obsahuje 

neobvykle nízku cenu. 
3.8 Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a  dôkazy, poskytnuté 

uchádzačom. Komisia vylúči ponuku uchádzača z  procesu vyhodnocovania ak : 

3.8.1 uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v určenej lehote, alebo 
3.8.2 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou  verejného obstarávateľa. 
3.9 Uchádzač  bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s  uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 

v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e). 
 
 

4     Vyhodnocovanie ponúk  

           
4.1 Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti budú vyhodnocované z  hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

 

4.2 Verejný obstarávateľ najneskôr v deň otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“ a časti 
ponuky, označenej ako „Kritéria“ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania 
príslušnej časti ponuky. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť 

ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako „Ostatné“. Každú časť ponuky 
označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslo v tom poradí, v akom bola predložená. 
Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o 

verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, 
doplní tejto časti ponuky,  vyhodnotení splnia podmienok účasti a vylúčení ponúk uchádzačov. 

 

4.3 Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po 
dni 

 a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až 

c)   alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak 
nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k  vylúčeniu žiadnej ponuky, 



VEREJNÁ  SÚŤAŽ Strana 12 (celkom 46) 

 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až  c) 
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani 
k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,  

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým  
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k 
vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas 

doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),  
d) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 alebo 

doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12, ak bola včas doručená aspoň jedna 

námietka. 
 

4.4 Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 

neboli vylúčené. 

Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk označených ako „Kritériá“ musí byť aspoň 
päť pracovných dní. Každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Kritériá“ komisia označí 

rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 

 

4.5    Po úplnom vyhodnotení ponúk oboch častí, bude verejná súťaž pokračovať elektronickou           
aukciou podľa podmienok uvedených v časti B.4 súťažných podkladov. 

       Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa bude z  verejnej 

súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne v listinnej podobe oznámené vylúčenie jeho 
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať žiadosť o nápravu.  

 

   4.6    Poradie ponúk, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky súťaže a neboli v procese úvodného 
vyhodnocovania ponúk z verejnej súťaže vylúčené, bude podľa oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania zostavené automatizovaným vyhodnotením ponúk, ktoré sa uskutoční 

po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk formou elektronickej aukcie v systéme Proe.biz.  
    
   4.7     Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami 

súčasne všetkých uchádzačov, ktorí v úvodnom vyhodnotení ponúk neboli vylúčení, na účasť 
v elektronickej aukcii, na predloženie nových cien upravených smerom nadol, prostredníctvom 
systému Proe.biz. 

 
 

5    Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní  

 
5.1 Informácie, týkajúce sa obsahu ponúk,  preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní sú do prijatia ponúk dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie 
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným osobám až do dňa, v ktorom sa poskytnú uchádzačom v súlade        

s § 44 zákona o verejnom obstarávaní po skončení elektronickej aukcie. 
 
5.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné podľa § 20 zákona o verejnom 

obstarávaní, nebudú zverejnené, okrem údajov v súlade s citovaným ustanovením.  
 
5.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

uchádzačov. 
 
 

6    Revízne postupy  
 
6.1 Uchádzač  alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 

mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 136 zákona o verejnom 
obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu. 
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6.2 Uchádzač alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 

mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 138 zákona o verejnom 

obstarávaní námietky proti postupu verejného obstarávateľa. 
 

Časť V Prijatie ponuky 
 
1  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 
1.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná elektronickou aukciou, bude 

bezodkladne písomne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 
1.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému 

uchádzačovi alebo uchádzačom bude oznámené,  že neuspel/neuspeli a dôvody neprijatia jeho/ich 
ponuky. Oznámenie bude obsahovať identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu 
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka 

o nápravu podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

2 Uzavretie Rámcovej dohody 

 
2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, 

najskôr však šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať 
Rámcovú dohodu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.  

 

2.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, okrem použitia pre splnenie 
povinností verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Časť VI Ďalšie informácie 

 
1.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 8:00

 
hod. do 14:00

 
hod. 

 
Ak ponuka uchádzača, predložená na základe týchto súťažných podkladov nebude obsahovať 
všetky náležitosti, požadované v oznámení  o vyhlásení verejnej súťaže a podľa jednotlivých 
článkov týchto súťažných podkladov, bude uchádzač z verejnej súťaže na uvedený predmet 

zákazky vylúčený. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov uvedených v  ponukách. 
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V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž 
 
 

Zadávanie nadlimitnej zákazky 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

Lieky ATC skupiny B02BD02 
 
 
 
 
 
 

 

A.2 
 

Podmienky účasti uchádzačov 
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1 Podmienky účasti vo verejnej  súťaži  
 
Pre splnenie podmienok účasti v predmetnej verejnej súťaži uchádzač  predloží 
doklady v rozsahu: 

 
Uchádzač predloží doklady o preukázaní splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži podľa § 26 ods. 1 

písm. a) až j) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. a) až g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) týkajúcich sa osobného postavenia v tomto rozsahu:  

 
1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

o tom, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu (členovia štatutárneho 

orgánu podľa výpisu z obchodného registra) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti,  za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 

alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, ako i  nebol 
uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu (členovia štatutárneho orgánu 
podľa výpisu z obchodného registra) právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním. 
1.2 Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk o tom, že nie je voči uchádzačovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, 

ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  
1.3 Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej (v ktorých) 

je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  o tom, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo 
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. V súčasnosti sú v Slovenskej republike tri zdravotné poisťovne, ktoré 

poskytujú zdravotné poistenie – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera+, a.  s., a Union 
zdravotná poisťovňa. V prípade, ak uchádzač nemá a nemal zamestnancov poistených v niektorej 
z uvedených zdravotných poisťovní, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením.  

1.4 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk . 

1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho 
sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

1.6 Doklad o oprávnení dodávať tovar – výpis z obchodného registra (zo živnostenského registra), 
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru, ktorý je 
predmetom zákazky v tejto verejnej súťaži. Predložený doklad o oprávnení podnikať musí byť 

aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu 
verejného obstarávania. 

1.7 Čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie 

je osobou, 
        a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti      

alebo   členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 

ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo  
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu  

ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola  
- spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 

ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
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- právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.8   Čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy         

s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, 

ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.9  Čestným vyhlásením, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy platu alebo inej odmeny za  

prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
Uchádzač môže doklady podľa § 26 nahradiť predložením osvedčenej kópie platného potvrdenia 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,  v súlade s výkladovým 
stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

Predmetné podmienky vyplývajú taxatívne podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže dokladmi: 

 
1.8 Vyjadrením banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené účty) nie staršie 

ako tri mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o tom, že nemá blokované žiadne 

finančné prostriedky z dôvodu súdnych alebo exekučných rozhodnutí správnych orgánov. Súčasne 
uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá vedené účty ani 
záväzky. 

Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť ekonomicky spôsobilého uchádzača, ktorý 
si plní svoje záväzky riadne a včas. 
  

Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže dokladom: 
 
1.8 Zoznamom dodávok liekov, ktoré uchádzač dodal za predchádzajúce tri roky doplneným 

potvrdeniami o kvalite dodania liekov, s uvedením cien bez DPH a s DPH a lehôt dodania, 
potvrdený odberateľom s uvedením kontaktnej osoby a adresy odberateľa, kde si možno overiť 
informácie, ak odberateľom:  

1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento 
verejný obstarávateľ, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení dodávky potvrdí odberateľ, ak to nie je 

možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  
         Požiadavku verejný obstarávateľ určil s cieľom overenia skúseností a spoľahlivosti uchádzača primerane 

k náročnosti predmetu zákazky. 

 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti preukázať čestným 
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 

obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. uchádzači umiestnení na 1. až 3. mieste podľa § 44 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
 

Uchádzač má povinnosť svoju ponuku (doklady a  dokumenty) predložiť vo forme, ktorá je 
uvedená v časti A.1 „Pokyny pre uchádzačov“ týchto súťažných podkladov a pri zostavovaní 
ponuky sa musí uchádzač riadiť pokynmi, uvedenými v  týchto súťažných podkladoch.  
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  
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A3. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia  
 
1  Podmienky na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: 

 
Splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v Oznámení o vyhlásení 

verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.  

 
2  Kritériom výberu najvýhodnejšej ponuky je: 
 

2.1  Kritérium K1: 

         Celková cena zákazky  – Ponuka uchádzača v eurách bez DPH.  
 

 

3  Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria: 

 

3.1 Po úvodnom vyhodnotení ponúk Komisiou na vyhodnotenie ponúk, ponuky, ktoré neboli vylúčené 

budú vyhodnotené elektronickou aukciou v systéme Proe.biz. Úspešnou ponukou bude ponuka 
uchádzača s najnižšou cenou v eurách bez DPH.   

3.2 Uchádzač je povinný v ponuke predložiť svoj návrh na plnenie kritéria na úvodné vyhodnotenie 

ponúk podľa priloženého formulára „Návrh na plnenie kritéria na úvodné vyhodnotenie ponúk – 
Ponuka uchádzača“ spolu s vyplnenými „Tabuľkami 1 a 2 na výpočet kritéria – Ponuka 
uchádzača“ s cenami bez DPH predmetu zákazky, zaokrúhlené na dve desatinné miesta . 

3.3 V prípade predloženia rovnakých cenových návrhov viacerými uchádzačmi v elektronickej aukcii,   
rozhodujúcim kritériom bude najvyššia zmluvná pokuta v % z  ceny liekov s DPH za každý deň 
omeškania so splnením povinnosti dodania liekov, ktorú uchádzač uvedie v Čl. VI „Úroky 

z omeškania“ ods. 2 Rámcovej dohody. 
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Návrh na plnenie kritéria na úvodné vyhodnotenie ponúk – Ponuka uchádzača 

 
Obchodné meno uchádzača: 

..................................................................................................................................... 
 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:  

..................................................................................................................................... 
 

 

Predmet zákazky: 

Lieky ATC skupiny B02BD02  
 
 
 

 Vyplní uchádzač 

KRITÉRIUM „K1"   eur bez DPH 

 
Ponuka uchádzača  

220 balení lieku plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4ml solv, 1 490 

balení lieku plv iol 1x500 IU (liek.skl.) + 4ml solv a 100 balení 
lieku plv. iol 1x1000 IU ( liek.skl. ) + 4ml solv za obdobie 2 
rokov.  

 

 

..................... 
 

 

V .........................................., dňa .......................    ................................................................ 

                                                 podpis uchádzača* 

 

*podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, 
kto za uchádzača koná navonok.  
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Lieky ATC skupiny B02BD02  
 
 
 
Ponuka uchádzača – Rekapitulácia ceny – navrhovaná zmluvná cena celkom 
 
 

Kód lieku 

 

Opis lieku  
(názov lieku doplní uchádzač) 

 

 
Počet balení 

Dohodnutá cena 
bez DPH v eur 

za 1 balenie 
 

Cena celkom 
v eur bez DPH 

 

 
plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4 ml 
solv. 

 
220   

 
plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+4 ml 
solv. 

 
1 490   

 
plv iol 1x1000 IU (liek.skl.)+4 ml 
solv. 

 
100   

Cena celkom bez DPH  
 
 
                   
Cenu za balenie  lieku bez DPH a s DPH ako i cenu  za obdobie 2 rokov doplní uchádzač a zaokrúhli na 
dve  desatinné miesta. 

 
 
Cena za predpokladané množstvo 220 balení lieku plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4ml solv, 1 490 balení lieku 

plv iol 1x500 IU (liek.skl.) + 4ml solv a 100 balení lieku plv. iol 1x1000 IU ( liek.skl. ) + 4ml solv za obdobie 
2 rokov predstavuje sumu  ....................  eur bez DPH.      
.      

 
 
 
 
 
 

........……………………....……………………… 
      meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
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B.1 Opis predmetu zákazky 
 

1. Predmetom zákazky je  dodanie  – liekov ATC skupiny B02BD02, plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+ 
4 ml solv., plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+4 ml solv., plv iol 1x1000 IU (liek.skl.)+4 ml solv.  

2. Ide o dodanie – liekov ATC skupiny B02BD02, plv iol 1x250 IU(liek.skl.)+4 ml solv., plv iol 
1x500 IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., plv iol 1x1000IU (liek.skl.)+ 4 ml solv. – terapeutickej skupiny  
liekov, ktorá  je  klasifikovaná v právnych predpisoch Slovenskej republiky podľa pravidiel 
Svetovej zdravotníckej organizácie.  

3. Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv do zoznamu liekov, zmenu zaradenia liečiva 
v zozname liekov a vyradenie liečiva zo zoznamu liekov určuje Ministerstvo zdravotníctva 
SR kategorizáciou liečiv v súlade s ustanoveniami  zákona 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. 

4.  V súlade s uvedeným ide o lieky ATC skupiny B02BD02, plv iol 1x250 IU(liek.skl.)+4 ml 
solv., plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., plv iol 1x1000IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., ktoré sú 
indikované na profylaxiu a liečbu krvácavých stavov spôsobených vrodeným alebo 
získaným nedostatkom faktora VIII (hemofília A, okrem von Willebrandovej choroby). 

5. Požiadavky na predmet obstarávania: účelom tohto obstarávania je zabezpečenie liekov 
ATC skupiny B02BD02, plv iol 1x250 IU(liek.skl.)+4 ml solv., plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+ 4 ml 
solv., plv iol 1x1000IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., pre pacientov liečených na hematologických 
pracoviskách v Slovenskej republike po splnení indikačných, preskripčných a schvaľovacích 
podmienok v zmysle platnej legislatívy. 

6. Popis predmetu zákazky: 

6.1. Lieky musia byť z požadovanej terapeutickej skupiny liekov a zaradené do 
kategorizačného zoznamu liekov (platný Zoznam kategorizovaných liekov) v 
príslušnej požadovanej kategórii podľa právnych predpisov  platných na území 
Slovenskej republiky. 

6.2. Liek, ktorý je predmetom nákupu musí spĺňať nasledovné  parametre:  

6.2.1. musí ísť o lieky ATC skupiny B02BD02, plv iol 1x250 IU(liek.skl.)+4 ml solv., 
plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., plv iol 1x1000IU (liek.skl.)+ 4 ml solv., 
podľa klasifikácie liekov zaradených do zoznamu liekov platného na území 
Slovenskej republiky, 

6.2.2. lieky nesmú mať vady ako napr. nesmú mať poškodený obal a pri ich 
distribúcii a dodaní musia byť zachované podmienky skladovania určené 
výrobcom (liek sa má uchovávať pri teplote od 2°C- do 8°C), 

6.2.3. dodaný liek nesmie mať expiračnú dobu kratšiu ako 12 mesiacov  odo dňa 
jeho dodania, 

6.2.4. dodanie lieku na miesto určenia, uvedené v písomných objednávkach, ktoré 
nadväzujú na uzatvorenú čiastkovú zmluvu, musí byť v lehote do troch 
pracovných dní odo dňa prijatia týchto objednávok, 

6.2.5. dodávateľ musí mať vždy v čase dodania liekov platnú distribučnú licenciu, 

6.2.6. jednotková cena lieku pri každej dodávke liekov  musí byť vždy  nižšia, ako 
82% úradne určenej ceny v eurách bez DPH podľa platného Zoznamu liekov 
s úradne určenou cenou platného v čase dodania liekov. Cena lieku je 
stanovená vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou a distribúciou 
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liekov. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. Cena lieku 
súčasne nesmie prekročiť jednotkovú cenu lieku v eurách stanovenú na 
základe výsledku verejného obstarávania. 

6.2.7. cena lieku za 1 balenie je stanovená ako  cena maximálna – konečná. Cenu je 
možné prekročiť len v prípade, keď sa legislatívnou zmenou zvýši sadzba 
DPH.  

 
 
 

7. Realizácia sa uskutoční na základe obchodných podmienok, ktoré obsahuje návrh Rámcovej dohody 
pre predmet zákazky. 

 

8. Počet balení lieku za obdobie dvoch rokov, uvedený v Rámcovej dohode pre predmet zákazky 
je predpokladaný, pričom odobratý počet lieku bude závisieť od aktuálnych potrieb 
kupujúceho – verejného obstarávateľa. 
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B.2 
 

Spôsob určenia ceny  
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Spôsob určenia ceny 
 

Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o  cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
1. Ceny budú vyjadrené eurách. 

2. Ak je uchádzač platcom dane z  pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

2.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
2.2 sadzba DPH a výška DPH, 

2.3 navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť v ponuke pri 
vyjadrení ceny upozorní. 

4. Jednotková cena lieku pri každej dodávke liekov musí byť vždy nižšia ako 82% úradne určenej 
ceny v eurách bez DPH podľa platného Zoznamu liekov s  úradne určenou cenou platného v čase 
dodania liekov. Cena lieku je stanovená vrátane všetkých nákladov spojených s  dodávkou 

a distribúciou liekov. DPH bude určovaná podľa platných právnych predpisov. Cena lieku súčasne 
nesmie prekročiť jednotkovú cenu lieku v eurách stanovenú na základe výsledku verejného 
obstarávania. 

5. Obchodná podmienka pre stanovenie ponuky ceny je špecifikovaná v čl. IV „Cena“ ods. 2 návrhu 
Rámcovej dohody vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou a distribúciou liekov. DPH 
bude účtovaná podľa platných právnych predpisov.  

6. Cena lieku s DPH je stanovená ako cena maximálna – konečná. Cenu nie je možné prekročiť 
okrem prípadov, keď môže dôjsť k zmene ceny v dôsledku zmeny sadzby DPH. 

7. Uchádzač vo svojej ponuke predkladá cenovú kalkuláciu pre predmet zákazky podľa tabuľky 

„Ponuka uchádzača – Rekapitulácia ceny – navrhovaná zmluvná cena celkom“, ktorá je súčasťou 
„Návrhu na plnenie kritéria na úvodné vyhodnotenie ponúk“ podľa Časti A.3 týchto súťažných 
podkladov a údaje o cene sú zhodné s údajmi v Prílohe č. 3 návrhu Rámcovej dohody.  

8. Ponuku ceny v eurách za 1 balenie lieku bez DPH a vrátane DPH, cenu za obdobie 
kalendárneho roka  ako i cenu za obdobie dvoch rokov uchádzač zaokrúhli na dve desatinné 
miesta.  
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B.3 
 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodné podmienky obsahuje priložený návrh Rámcovej dohody, ktorú uchádzač doplnenú a 
podpísanú svojim oprávneným štatutárnym zástupcom (zástupcami) predloží ako samostatnú časť 

ponuky. 
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Text ustanovení návrhu Rámcovej dohody je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, 
dopĺňať o nové ustanovenia alebo formulácie ustanovení akokoľvek upravovať. Návrh  Rámcovej 

dohody môže uchádzač doplniť len v súlade s podmienkami súťaže, uvedenými v oznámení                   
o vyhlásení verejnej súťaže a v súťažných podkladoch.   
 

Plnenie Rámcovej dohody bude realizované uzatvorením Čiastkových kúpnych zmlúv, 
dohodnutých na obdobie 12 mesiacov.   
 

Prílohy:  
 
Príloha č. 1: Návrh Rámcovej dohody 
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V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž 
 

 

Zadávanie nadlimitnej zákazky 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

Lieky ATC skupiny B02BD02 
 
 
 
 

 

 
 

B.4 
 

Elektronická aukcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej 

e-aukcia) podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní. 
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PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (E-AUKCIE) – KRITÉRIUM: NAJNIŽŠIA CENA  
1.       Všeobecné informácie  

1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa 
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom 
nadol.  

1.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom 
vyhodnotení ponúk.  

1.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  
1.4 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov 

na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  

1.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo 
verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.  

1.6 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia 

s  e-aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (súťažného kola).  
1.7 Aukčné kolo (súťažné kolo) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien 

ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. 

 
2.          Priebeh 
2.1        Názov elektronickej aukcie: „Lieky ATC skupiny B02BD02“  

 
2.2  V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na 

vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ určí  poradie uchádzačov porovnaním výšky 

navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v  EUR bez DPH, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe 
predložených ponúk v listinnej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými 

prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých 
ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových   cien v elektronickej aukcii. Vo 
Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie 

podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvede ného dôvodu 

je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom 
odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.  

2.3 Verejný obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi  elektronickými 

prostriedkami.  Kontakt na administrátora e-aukcie:  (Ing. Jana Hosová, jana.hosova@vszp.sk, tel.: 
02/20824515, 0910 864 340). 

2.4    E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROe.biz.  

2.5      V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s  priebehom a pravidlami e-aukcie. Výzva na účasť 
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky v EUR bez 
DPH, pravidlá predlžovania Aukčného kola  a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod. 

2.6   Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase 
uvedenom vo Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných 
vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor e-aukcie a to v súlade s pôvodnými, 

listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola bude vidieť iba svoju 
ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť.  Všetky informácie o prihlásení, 
harmonograme budú uvedené vo Výzve. 

2.7    Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. 
Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia  

 ich jednotkové ceny v EUR bez DPH,  

 najnižšie jednotkové ceny v EUR bez DPH, 

 najnižšia celková cena v EUR bez DPH,  

 ich celková ponuková cena v EUR bez DPH a 

 ich priebežné umiestnenie (poradie).  
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Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu 
obstarávania uvedené v súťažných podkladoch - v súpise návrhov na plnenie kritérií, pričom sa 
bude automaticky prerátavať celková cena za všetky položky spolu. Uchádzači budú upravovať 

ceny smerom nadol.  
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je 

možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).  
 
 V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej 

aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich 
relatívne umiestnenie. 

2.8    Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,10 % z aktuálnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH 

daného uchádzača.   
2.9. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri 

zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k  aktuálnej 

jednotkovej cene v EUR bez DPH daného uchádzača.  
2.10   Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k  jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.  
 Elektronická aukcia bude ukončená ak na základe Výzvy nedostane verejný obstarávateľ, v lehote 

20 min., žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených 
v predchádzajúcich odstavcoch.  
Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien a hodnôt (teda pri akejkoľvek 

zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, 
kedy došlo k predĺženiu sa pridajú celé 2 min.). Elektronická aukcia sa bude predlžovať v prípade, 
ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke. Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení  

elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ceny.  
2.11  Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej 

celkovej ceny spolu za predmet obstarávania v EUR  s/bez DPH automatizovaným vyhodnotením.  

2.12   Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený k 
Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 

- Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 a vyššie,  
- Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vyššie alebo  
- Google Chrome.  

Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v 
prehliadači zapnuté cookies a javaskripty. 

2.13   Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť 

v elektronickej aukcii.  
2.14 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, 

konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača 

v elektronickej aukcii) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj 
elektrickej energie, prípadne mobilný Internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie v prípade nepredvídateľných 
technických problémov na strane verejného obstarávateľa.  

 

 
Celkové vyhodnotenie ponúk 
1. Po skončení e-aukcie systém PROe-biz identifikuje úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami  vyhodnotenia ponúk a v súlade s výsledkami e-aukcie. 
2. V prípade, ak  výsledkom úvodného vyhodnotenia ponúk budú dve a viac rovnakých ponúk, verejný 

obstarávateľ pred otvorením elek tronickej aukcie na túto skutočnosť dotknutých uchádzačov upozorní 

e-mailovým oznámením.  
3. V prípade, ak  úspešný uchádzač podľa výsledku elek tronickej aukcie odstúpi od sovjej ponuky v lehote 

viazanosti ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zostávajúcich výsledkov 

uskutočnenej elek tronickej aukcie identifikuje úspešného uchádzača.   
 
 



VEREJNÁ  SÚŤAŽ Strana 31 (celkom 46) 

 31 

 
 

RÁMCOVÁ DOHODA  

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania 

postupom zadávania zákazky verejnou súťažou 
(ďalej len „Dohoda“) 

 
 

Článok I 
 

Účastníci dohody  

 

 
    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
    Sídlo:                                    Mamateyova 17, 850 05  Bratislava, 
    Zastúpená:                           Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predsedom predstavenstva  
    IČO:                                      35 937 874 
    IČ DPH:                                SK 2022027040 
    Zapísaná:                             v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
                                                 oddiel Sa, vložka číslo: 3602/B 
    Bankové spojenie:                Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:                            7000182387/8180 
    (ďalej len „kupujúci“) 

 a 
 
(doplní predávajúci, uvedú sa údaje uchádzača, resp. oprávneného zástupcu skupiny 
dodávateľov)  
Obchodné meno:   
Sídlo:                
Zastúpený :                       
Zapísaný v Obchodnom registri: 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IČO:  
IČ DPH: 
IBAN:   
SWIFT/BIC kód:   
(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

uzatvárajú 

 

v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 
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č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 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 v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 365/2009 Z. z., o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa túto Dohodu. 
 

 

Článok II 

 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je záväzok predávajúceho dodať pre kupujúceho lieky ATC skupiny 
B02BD02 Faktor VIII. (uchádzač doplní názov lieku ) plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4ml solv, 
(uchádzač doplní názov lieku) plv iol 1x500 IU (liek.skl.) + 4ml solv a (uchádzač doplní názov 
lieku) plv. iol 1x1000 IU ( liek.skl. ) + 4ml solv podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody a distribuovať 
ich do miest špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto Dohody a záväzok kupujúceho za lieky 
dodané a distribuované v súlade s touto Dohodou zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to počas 
obdobia dvoch rokov odo dňa platnosti a účinnosti tejto Dohody.  

 

2. Predpokladaný objem dodaných liekov podľa tejto Dohody je 220 balení lieku (uchádzač doplní 
názov lieku) plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4ml solv, 1 490 balení lieku (uchádzač doplní názov 
lieku) plv iol 1x500 IU (liek.skl.) + 4ml solv a 100 balení lieku (uchádzač doplní názov lieku ) 
plv. iol 1x1000 IU ( liek.skl. ) + 4ml solv za dva roky v počte podľa aktuálneho stavu liečených, 
nových poistencov.  

 
3. Konkrétne množstvá liekov budú predmetom písomne uzavretých Čiastkových kúpnych 

zmlúv (ďalej len „ČKZ"), podľa potrieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú 
dohodnuté na obdobie príslušného kalendárneho roka. Finančný objem dohodnutý v ČKZ 
nesmie prekročiť celkový predpokladaný finančný objem podľa tejto Dohody.  

 
 4. V prípade, že do platného Zoznamu kategorizovaných liekov bude v priebehu platnosti tejto 

Dohody zaradený liek uvedený v ods. 1 tohto článku Dohody s inou liekovou formou, iným 
množstvom liečiva v liekovej forme, inou veľkosťou balenia alebo inou cestou podania,  
účastníci dohody sa môžu dohodnúť na jeho dodávaní. Uvedené bude dohodnuté v ČKZ.   

      Celková maximálna cena za predmet Dohody nebude prekročená. 
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5. Lieky musia byť z požadovanej terapeutickej skupiny liekov a zaradené do kategorizačného 

zoznamu liekov (platný Zoznam kategorizovaných liekov) v príslušnej požadovanej kategórii 
podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
 

6. Dodaný liek nesmie mať exspiračnú dobu kratšiu ako 12 mesiacov odo dňa jeho dodania 
kupujúcemu. 

Článok III 
 

Dodacie podmienky  
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu lieky s účinnou látkou Faktor VIII. ATC skupiny 
B02BD02 podľa klasifikácie liekov zaradených do kategorizačného zoznamu liekov platného 
na území Slovenskej republiky a podľa množstva požadovaného kupujúcim pri dodržaní 
celkovej ceny predmetu plnenia na obdobie dvoch rokov. 

 
2. Konkrétne podmienky dodania liekov, ako je stanovenie presného množstva, miesta dodania 

a iných podmienok potrebných pre riadne a včasné plnenie predmetu tejto Dohody sú určené 
v jednotlivých prílohách tejto Dohody.  

 

Predávajúci je povinný zabezpečiť že: 

 lieky nebudú mať vady ako napr. poškodený obal, 

 pri ich distribúcii a dodaní budú dodržiavané podmienky skladovania určené 
výrobcom,  

 lieky bude uchovávať pri teplote od 2ºC do 8ºC,  

 nedôjde k prerušeniu teplotného reťazca. 

4. Predávajúci je povinný dodať lieky v dohodnutých cenách a distribuovať lieky na distribučné   
miesta definované v Prílohe č. 2 tejto Dohody. Distribučné miesta sa môžu počas trvania tejto 
Dohody meniť, o čom je kupujúci povinný informovať predávajúceho ihneď, ako sa o takejto 
zmene dozvie, najneskôr do troch kalendárnych dní. 

5. Predávajúci je povinný vykazovať dodávku liekov v písomnej i v elektronickej podobe v zmysle 
dátového rozhrania podľa Prílohy č. 4 tejto Dohody. 

6. Lieky budú nakupované čiastkovými odbermi zo strany kupujúceho priebežne, vždy podľa 
aktuálnych potrieb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať lieky kupujúcemu na miesto určenia uvedené v písomných 
alebo v elektronických objednávkach, ktoré nadväzujú na uzatvorenú ČKZ, a to v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa prijatia týchto objednávok. 

8. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplynutia exspiračnej doby lieku pred jeho použitím, 
nahradiť tento na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti príslušného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, v lehote do 14 dní od obdržania žiadosti, liekom s exspiračnou dobou 
minimálne 12 mesiacov, a to na vlastné náklady. 

 
 

Článok IV 
 

Cena 
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1. Cena za predmet dohody je  dohodnutá v súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková maximálna 
cena za predmet dohody nesmie za dva roky presiahnuť sumu .................... eur bez DPH 
(doplní uchádzač a zaokrúhli na dve desatinné miesta). 

2. Jednotková cena lieku musí pri každej dodávke liekov byť vždy nižšia ako 82,00% úradne 
určenej ceny v eurách bez DPH podľa platného Zoznamu liekov s úradne určenou cenou 
platného v čase dodania liekov. Cena lieku je stanovená vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodávkou a distribúciou liekov. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 
Cena lieku súčasne nesmie prekročiť jednotkovú cenu lieku v eurách stanovenú na základe 
výsledku verejného obstarávania v Prílohe č.3 tejto Dohody.  

3. Cena lieku za 1 balenie je stanovená ako cena maximálna – konečná. Cenu je možné 
prekročiť len v prípade, keď sa legislatívnou zmenou zvýši sadzba DPH.  

4. Kupujúci má povinnosť vyvolať rokovanie o cene v súlade s § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len “zákon č. 25/2006 Z. z.“) a vždy, ak sa úradne určená cena za dodaný 
liek zníži v zmysle platných právnych predpisov (Zoznam úradne určených cien) oproti 
pôvodnému kontraktu. V  prípade zmeny úradne určenej ceny liekov v platnom Zozname 
liekov s úradne určenou cenou, bude cena liekov vždy nižšia ako 82,00% úradne určenej ceny 
v eurách bez DPH v čase dodania liekov. 

5. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval jednotkovú cenu lieku je možné uzatvoriť len za splnenia 
podmienok ustanovených v § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.. 

 
 

Článok V 
 

Platobné podmienky 

 

1. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu žiadne preddavky.  

2. Predávajúci vystaví za kalendárny mesiac maximálne 2 faktúry, podľa obdržaných objednávok 
a na základe skutočne dodaného druhu a množstva liekov za všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. 

3. Predávajúcim predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona              
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon 
č.222/2004 Z. z.“). Musí obsahovať tiež sumu DPH, pokiaľ dodávateľ je platiteľom DPH na 
území Slovenskej republiky.  

4. Prílohou faktúry sú originály dodacích listov potvrdené nemocničnou alebo verejnou lekárňou.  

5. Nakúpené lieky budú označované vo faktúrach číselným kódom liečiva, ktorý mu bol pridelený       
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, názvom, liekovou formou, identifikáciou jeho 
počtu, cenou za jeden kus bez DPH a s DPH a cenou celkom vrátane DPH. 

6. Kupujúci uhradí cenu na základe faktúry a elektronickej dávky (Dátové rozhranie) podľa 
Prílohy č. 4 tejto Dohody, vystavenej a doručenej predávajúcim. 

7. Splatnosť každej formálne a vecne správnej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej  
doručenia kupujúcemu.   
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8. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho uvedený na 
faktúre. 

9. Faktúra musí byť vystavená v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Dohodou. 
Faktúra musí byť doručená spolu s dávkou. V opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť ju 
predávajúcemu na opravu, resp. doplnenie do 15 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,  
pričom k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry kupujúcemu. 

10. Ak predávajúci v dôsledku dôveryhodne preukázaného omeškania na strane výrobcu dodá   
liek do 15 dní po termíne dohodnutom v tejto Dohode, bude považovať kupujúci dodávku       
za dodanú včas. 

 
11. Pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu nie je možné postúpiť tretej strane bez        

písomného súhlasu štatutárneho orgánu kupujúceho. 
12. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči 

predávajúcemu z dôvodu ručenia podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z.“  
 

 
Článok VI 

 
Sankcie 

 

1. Predávajúci má nárok, v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, uplatniť si úrok 
z omeškania podľa Obchodného zákonníka.  

2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške .............. (doplní uchádzač 
minimálne 0,05% z ceny liekov s DPH) z ceny liekov – s DPH  za každý deň omeškania so 
splnením povinnosti dodania liekov. 

 3. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu 
kupujúcemu. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu celú škodu, ktorá mu vznikla 
porušením povinností predávajúceho. 

 
4. Kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej 

daňovej povinnosti predávajúceho, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. 
a následne uplatnením ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b tohto zákona. 
Kupujúci má zároveň právo uplatniť u predávajúceho i trovy konania, ktoré mu vzniknú 
v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z., s príslušným daňovým úradom.“ 

 
 

Článok VII 
 

Ostatné ustanovenia 
 

1. V období trvania Dohody je kupujúci oprávnený upraviť predpokladané množstvo liekov, a to 
v nadväznosti na výšku finančných zdrojov ako aj v nadväznosti na aktuálnu potrebu 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
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2. ČKZ a písomné objednávky nemôžu byť v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody. V prípade 
ich rozporu majú ustanovenia tejto Dohody prednosť pred ustanoveniami ČKZ a písomnými 
objednávkami. 

3. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa identifikácie účastníka dohody, sa dotknutá strana zaväzuje 
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu druhej strane. 

 
 

Článok VIII 
 

Zánik Dohody 
 

1. Dohoda zaniká: 
- uplynutím času, na ktorý bola uzavretá; 
- písomnou dohodou účastníkov dohody; 
- odstúpením; 
- výpoveďou. 

2. Od tejto Dohody možno odstúpiť, mimo prípadov uvedených v tejto dohode, aj v súlade 
s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od tejto Dohody musí byť 
druhému účastníkovi dohody písomne oznámené. 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody aj v prípade, ak kupujúci nezaplatí cenu za 
dodané lieky v lehote do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry. 

4. K okamžitému skončeniu zmluvného vzťahu dôjde v prípadoch: 
- ak sa účastníci dohody nedohodnú na  cene do 30 dní odo dňa účinnosti zmeny 

ceny jednotlivého lieku v dôsledku zmeny právnych alebo cenových predpisov 
oproti pôvodnému kontraktu dohodnutého v Čl. IV tejto Dohody, alebo ak 
predávajúci nie je schopný dodať lieky za cenu určenú podľa § 10b ods. 1 zákona 
č. 25/2006 Z. z. 

- zrušenia povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 
vydaným Ministerstvom  zdravotníctva SR, 

- ukončenia registrácie lieku alebo zrušenia povolenia Ministerstva zdravotníctva 
SR, 

- zániku právnickej osoby predávajúceho. 

 

5. Účinky odstúpenia od tejto Dohody nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia 
druhej strane.  

6. Túto Dohodu môže vypovedať každý z účastníkov dohody aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhému 
účastníkovi dohody.  

 
7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že predávajúci je zverejnený v zozname 

osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dane z  pridanej hodnoty podľa § 81 
ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č.222/2004 Z. z., ktorý v zmysle § 69 ods. 15 tohto 
zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy 
Slovenskej republiky. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia predávajúcemu. 
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Článok IX 
 

Dôvernosť Dohody a ostatných údajov 
 

1. Účastníci dohody sa vzájomne zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách 
akejkoľvek povahy, s ktorými sa oboznámia v rámci plnenia tejto Dohody a zaväzujú sa, že 
zaistia dodržiavanie tohto záväzku svojimi pracovníkmi príp. subdodávateľmi.  

2. Účastníci dohody sa zaväzujú zachovávať povinnosť mlčanlivosti stanovenú v tejto Dohode 
ešte počas troch rokov po jej ukončení, nehľadiac na dôvod jej ukončenia. Tým nie sú 
dotknuté ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám               
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Článok X 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu dvoch rokov odo dňa jej podpisu 
obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Pokiaľ v tejto Dohode nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy účastníkov dohody sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a  
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Účastníci dohody sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne mimosúdnou dohodou. 
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody sa budú riadiť právnym poriadkom platným na 
území Slovenskej republiky a na riešenie prípadných sporov je príslušný slovenský súd. 

5. Zmeny a doplnky k tejto Dohode je možné robiť len písomnými dodatkami, podpísanými 
oprávnenými zástupcami účastníkov dohody, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Dohody. 

6. Táto Dohoda je vyhotovená v  piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu           
a z ktorých tri obdrží kupujúci a dva predávajúci.  

7. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
účastníkov dohody.  

8. Účastníci dohody svojimi podpismi potvrdzujú, že táto Dohoda bola podpísaná slobodne 
a vážne, nie v tiesni, že účastníci dohody porozumeli jej obsahu a že s ním súhlasia. 

 

 

Prílohy:  
Príloha č. 1. Zoznam centrálne nakupovaných liekov 
Príloha č. 2. Zoznam distribučných miest a ich identifikačných údajov 
Príloha č. 3. Cena centrálne nakupovaných liekov 
Príloha č. 4. Dátové rozhranie pre distribútorov liekov zabezpečených centrálnym nákupom        
VšZP 
Príloha č. 5. Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané MZ 
SR  
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Príloha č. 6. Rozhodnutie o registrácii lieku (prípadne vykonávacie rozhodnutie európskej    
komisie dostupné na internetovej stránke) 
Príloha č. 7. Výpis z obchodného registra     

 

 

Kupujúci      Predávajúci 

V Bratislave         dňa   ..............                            V ................................. dňa ................... 

 

.......................................................                            .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH 
predseda Predstavenstva                                            Meno, priezvisko a funkcia                                             
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                             štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 1 

 
 

Zoznam centrálne nakupovaných liekov   

(doplní uchádzač liek s obsahom účinnej látky) 

 

Kód lieku Názov lieku 

  

  

  

 
 
   
 
 

 

Kupujúci                 Predávajúci 

V Bratislave, dňa                                                            V.......................dňa ..................... 

 

.......................................................                                     .............................................................     
Ing. Marcel Forai, MPH 
predseda Predstavenstva                                                   Meno, priezvisko a funkcia                                             
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                                    štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 2 

Zoznam distribučných miest a ich identifikačných údajov 

pre prípravok (uchádzač doplní názov lieku ) plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4ml solv., (uchádzač doplní 
názov lieku) plv iol 1x500 IU (liek.skl.) + 4ml solv. a (uchádzač doplní názov lieku) plv. iol 1x1000 IU ( 

liek.skl. ) + 4ml solv 
 
 

 
Názov PZS IČO PZS Názov lekárne IČO lekárne 

Bratislava 
UN Bratis lava - Národné hemofi l i cké 

centrum 
31813861 

UN Bratis lava  -Nemocničná lekáreň, 

 Antolská  11, 851 07 Bratis lava  57 
31813861 

D.Streda 
Nemocnica  s  pol ikl inikou Dunajská  

Streda, a .s . 
44455356 

NsP Dunajská Streda - Nemocničná lekáreň, 

Veľkoblahovská 23,  
929 01 Dunajská  Streda  

44455356 

Galanta Nemocnica  s  pol ikl inikou Sv. Lukáša  
Galanta, a .s . 

44452519 NsP Galanta - Nemocničná lekáreň  
Hodská 373/38, 924 01 Galanta  

44452519 

Komárno 
FORLIFE n.o.- Všeobecná nemocnica  

Komárno 
37970933 

FORLIFE n. o.- Všeobecná nemocnica  
Komárno- Nemocničná lekáreň  
Mederčská  39, 945 01  Komárno  

37970933 

Levice Nemocnice s polikl inikami  n. o.- Levice 45732205 
Nemocnice s  pol ikl inikami  n. o.- Levice- 

Nemocničná lekáreň, SNP 19,  
934 01 Levice 

45732205 

Nitra Fakultná  nemocnica  Nitra  17336007 
Fakultná  nemocnica  Nitra - Nemocničná 

lekáreň, Špi tá l ska  6/588, 950 01 Nitra  
17336007 

N.Zámky 
Fakultná nemocnica s polikl inikou Nové 

Zámky 
17336112 

Fakultná  nemocnica  s  pol ikl inikou Nové 
Zámky- Nemocničná lekáreň,  

Slovenská ul . 11/A, 940 34 Nové Zámky 

17336112 

NMnVáhom 
Nemocnica s  pol ikl inikou Nové  Mesto 

nad Váhom, n. o. 
36119369 

FEMILEK PLUS, s .r.o.  
Lekáreň Novomestská  2, Piešťanská 4,  

915 01 Nové Mesto n/Váhom  

36665444 

Piešťany 
Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, 

n. o. 
36084221 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. lekárenské 

oddelenie, Rekreačná  č.2, 
921 63 Piešťany 

36084221 

Partizánske 
MUDr. Mária  Hanusková - samostatné 

zariadenie  
36127078 

Nemocnica s polikl inikou Partizánske, n. o.- 
Ústavná lekáreň, Nová nemocnica  511, 

 958 14 Partizánske  

36119377 

Skalica 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, 

a .s . 
44444761 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.- 

Nemocničná lekáreň, Koreszkova ul . 7, 909 82  
Ska l ica  

44444761 

Šaľa HEMATOLOGY S.R.O. 44987650 Lekáreň SALIX, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa  31616321 

Topoľčany 
Nemocnice s  pol ikl inikami  n. o.- 

Topoľčany 
45732205 

Nemocnice s poliklinikami  n. o.- Topoľčany -
Nemocničná lekáreň, Pavlovova 17, 

955 20 Topoľčany 
45732205 

Trenčín Fakultná  nemocnica  Trenčín  00610470 
Nemocničná lekáreň, Fakultná  nemocnica  

Trenčín, Legioná rska  28, 911 01  Trenčín  
00610470 

Trnava Fakultná  nemocnica  Trnava  00610381 
Fakultná  nemocnica  Trnava - Nemocničná 

lekáreň, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava  
00610381 

Zl.Moravce 
MNSP PROF. MUDr. Rudolfa Korca, Zlaté 

Moravce 
17336015 

MNSP PROF. MUDr. Rudol fa  Korca, Zlaté 

Moravce- Nemocničná lekáreň, Bernolákova 
4/496, 953 01 Zlaté Moravce  

17336015 



VEREJNÁ SÚŤAŽ 

 

 Strana 41 (celkom 46) 
 

B.Bystrica 
Fakultná  nemocnica  s  pol ikl inikou 

F.D.Roosevelta  Banská Bystrica  
00165549 

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica- Nemoc. 
lekáreň, Ná m. L. Svobodu 1, 

975 17 Banská Bystrica  
00165549 

B.Bystrica 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

Banská Bystrica  
37957937 

Lekáreň Cardiopharm spol . s . r. o. Cesta  k 
nemocnici  1, 974 01 Banská Bystrica  

44665474 

Bojnice NsP Prievidza  so s ídlom v Bojniciach 17335795 
Nemocničná lekáreň, Nemocničná 2, 

 972 01 Bojnice  
17335795 

Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  17335469 
Kysucká nemocnica  s  pol ikl inikou Čadca - 

Nemocničná lekáreň, Pa lárikova 2311,  

022 01 Čadca  

17335469 

D.Kubín HaMed s .r.o. 36431010 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. 

L. Nádaši Jégého Dolný Kubín -Nemocni čná 
lekáreň, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný 

Kubín 

00634905 

Ilava Nemocnica  s  pol ikl inikou Ilava, n.o. 36119385 Lekáreň PURUS, spol . s  r.o.- I lava ,  
Ľ. Štúra  3, 019 01 I lava  

31643451 

L.Mikuláš 
Liptovská  nemocnica  s  pol ikl inikou 

Liptovský Mikuláš  
17336163 

Liptovská nemocnica s polikl inikou Liptovský 
Mikuláš- Nemocničná lekáreň Palúčanská 25, 

031 23 Liptovský Mikuláš  

17336163 

Lučenec 
Všeobecná  nemocnica  s  pol ikl inikou 

Lučenec n.o. 
37954571 

Lekáreň v nemocnici s.r.o. Námestie republi ky 
15,  984 01 Lučenec 

36637882 

Martin Univerzi tná  nemocnica  Martin  00365327 
Univerzitná nemocnica  Martin- Nemocničná 

lekáreň Kol lárova 2, 
036 59 Martin 

00365327 

P.Bystrica NsP Považská  Bystrica  00610411 
NSP Považská Bystrica- Nemocničná lekáreň, 

Nemocničná 986, 
017 01 Považská  Bystrica  

00610411 

Rim.Sobota Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota  36641260 Lekáreň pri  nemocnici , Nemocničná 2,  
972 01  Bojnice  

 
00627381 

Ružomberok 
ÚVN SNP Ružomberok - Fakultná  

nemocnica  
31936415 

ÚVN SNP Ružomberok FN- úsek farmácie a  
zdravotnej techniky, Gen.M.Vesela  2, 

 034 01  Ružomberok  
31936415 

Kežmarok ALPHA MEDICAL A.S. 31647758 
LEKÁREŇ LUNA  B&Z S.R.O.  

Hviezdos lavova 19, 060 01  Kežmarok  
31735088 

Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Ži l ina  17335825 
Fakultná  Nemocnica  s  Pol ikl inikou Ži l ina - 

Nemocničná lekáreň ,  

V. Spanyola  43, 010 01 Ži l ina  

17335825 

Bardejov HEMALAB S.R.O.;MUDR.IVAN KLOHNA 
BARDEJOV 

36480886 NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov- Nemocničná 
lekáreň, Sv. Jakuba 21,  

085 01 Bardejov 

 
36167908 

Humenné 
Nemocnica  A. Leňa  

Humenné, n. o. 
37887335 

Nemocnica  A. Leňa Humenné, n. o. -
Nemocničná lekáreň, Nemocničná 7, 

066 36 Humenné  
37887335 

KE-Švorcová Univerzi tná  Nemocnica  L. P. Koš ice  

00606707 Univerzi tná  Nemocnica  L. P. Koš ice - 

Nemocničná lekáreň ,  
TR. SNP č. 1, 040 11 Koš ice  

00606707 

KE-Lazúr Univerzi tná  Nemocnica  L. P. Koš ice  
00606707 Univerzi tná  Nemocnica  L. P. Koš ice - 

Nemocničná lekáreň,  
TR. SNP č. 1, 040 11 Koš ice   

00606707 

KE-Trebuňová Detská  Fakultná  Nemocnica  Koš ice  00606715 Lekáreň Syndipharma  
TR. SNP 1, 040 11 Koš ice  

31672850 

KE-Hulíková HEMO MEDIKA SPOL. S R. O. - KOŠICE 36592501 Lekáreň Syndipharma   
TR. SNP 1, 040 11  Koš ice  

 
31672850 
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KE-Beňová HEBEA, S.R.O. - KOŠICE 36592439 
CASSOVIAPHAPM s .r.o. - Lekáreň Kami lka , 

Brigádnická  č.2, 040 11 Koš ice  
32686102 

Michalovce NsP Štefana Kukuru Michalovce ,a .s . 44927380 
NsP Štefana Kukuru Michalovce ,a .s .- 

Nemocničná lekáreň, Špi tá l ska  2,  
071 01 Michalovce  

44927380 

Poprad Nemocnica  Poprad a .s . 36513458 
Nemocnica Poprad a .s . -lekáreň- oddelenie 

kl inickej farmácie,  

Banícka  803/28, 058 45 Poprad 

36513458 

Prešov Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov 00610577 

Fakultná  nemocnica  J. A. Reimana Prešov, 

Nemocničná lekáreň , 
Hol lého 14, 081 81 Prešov 

00610577 

Rožňava 
Nemocnica  s  pol ikl inikou sv. Barbory 

Rožňava, a .s . 
36597341 

NsP sv. Barbory Rožňava, a .s .- Oddelenie 
l iekov a  zdravotníckeho materiálu, Špitálska 1, 

048 01 Rožňava  
36597341 

Spiš.N.Ves 
Nemocnica s poliklinikou Spišská  Nová 

Ves , a .s . 
36597350 

Nemocnica s poliklinikou Spišská  Nová Ves , 
a.s .- Nemocničná lekáreň ,  

J. Jánskeho 1, 052 01 Spišská  Nová Ves  

36597350 

Svidník 
Nemocnica  arm. generá la  L. Svobodu 

Svidník, n. o. 
37887343 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, 
n. o.- Nemocničná lekáreň  

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01  Svidník  

37887343 

Trebišov NSP Trebišov, a .s . - Trebišov 
36597376 NSP Trebišov, a .s. - Trebišov- verejná lekáreň, 

SNP č. 1079/76, 075 01 Trebišov 

36597376 

VranovnT. 
Vranovská Nemocnica, N.O.  

Vranov n/T 
37887068 

Vranovská Nemocnica, N.O. Vranov n/T- 
Nemocničná lekáreň , ul . M. R. Štefánika  

187/177B, 093 01 Vranov n/T. 

37887068 

Brezno Nemocnica s pol ikl inikou Brezno, n.o. 

31908969 Nemocnica  s  pol ikl inikou Brezno, n. o.- 

ústavná lekáreň , Banisko 1,  
977 01  Brezno 

31908969 

Trstená 
Hornooravská nemocnica s  pol ikl inikou 

Trstená  
00634891 

Hornooravská  nemocnica  s  pol ikl inikou 
Trstená - Nemocničná lekáreň, ul . Mieru 

549/16,  028 01 Trstená  
00634891 

 

 

1. Zoznam môže byť doplnený v priebehu plnenia ČKZ o ďalších poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti na základe aktuálneho Zoznamu kategorizovaných liekov.  

2. Účastníci dohody sa dohodli, že distribúcia lieku bude vykonaná na základe požiadavky zo 
strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

3. Adresa príslušnej lekárne, cez ktorú bude centrálny nákup liekov realizovaný, bude doplnená 
na objednávke.   

  

 
      

 

Kupujúci           Predávajúci 

V ......................... dňa   ..............                       V ................................. dňa ..................... 

 

..................................................                         ............................................................    
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Ing. Marcel Forai, MPH 
predseda Predstavenstva                                        Meno, priezvisko a funkcia                                             
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                       štatutárneho orgánu 
       

                                                          
 
 

 
Príloha č. 3 

                                                                                                                                                                                    

Cena centrálne nakupovaných liekov 

 

 

                                                                                          

Kód 
lieku 

 

Opis lieku  
(názov lieku doplní predávajúci) 

 

Dohodnutá 
cena bez DPH 

v eur 
za 1 balenie 

 

Dohodnutá 
cena vrátane 

DPH v eur 
za 1 balenie 

 

 plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4 ml solv.   

 plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+4 ml solv.   

 plv iol 1x1000 IU (liek.skl.)+4 ml solv.   

                                                                                           
Cenu balenia lieku bez DPH a s DPH doplní uchádzač a zaokrúhli na dve desatinné miesta. 
 
 
 

Kupujúci       Predávajúci 

V ......................... dňa   ..............                             V ................................. dňa ..................... 

 

..................................................                                 .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH 
predseda Predstavenstva                                                   Meno, priezvisko a funkcia                                             
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                                    štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 4 
 

Dátové rozhranie 989 
 pre dodávateľov produktov nakupovaných centrálne VŠZP pre PZS 

 
Typ dávky: 989 

 
Predkladá: distribútor (dodávateľ) produktov --> Všeobecnej zdravotnej poisťovni 

 
Obsah dávky: identifikácia dávky 

                         záhlavie dávky 
    vety tela dávky 
 
Početnosť:  

V jednej dávke je jeden rozvoz produktov v jednom mesiaci jednému PZS. Ak je v jednom mesiaci  
rozvoz produktov pre jedného PZS viackrát, každý rozvoz je uvedený v samostatnej dávke. 
 
Identifikácia dávky: 
 
Obsah: 

1.  CHARAKTER DÁVKY   p   char   1  

2.  TYP DÁVKY   p   int   3-3  

3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char  8  

4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p   char  RRRRMMDD  

5.  ČÍSLO DÁVKY   p   int   6  

6.  POČET DOKLADOV  p   int  1-6 

7.  POČET MÉDIÍ   p   int  3 

8.  ČÍSLO MÉDIA  p   int  3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA p  int 4 

Poznámky: 

 

 Charakter dávky: N -nová, O - opravná, A – aditívna 

 Typ dávky: číselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry každej dávky   

 Číslo dávky: podľa poradia uvedenom na elektron. nosiči 

 Počet dokladov: počet viet tela dávky 

 Poisťovňa - pobočka: číselný kód pobočky poisťovne, ktorej je odoslaná faktúra, 

zvyčajne  generálne  riaditeľstvo - 2562 

Záhlavie dávky je veta, ktorá obsahuje položky: 
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1. ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 

2. IČO CIEĽOVÉHO PZS p char 8 

3. KÓD PRACOVISKA CIEĽOVÉHO PZS p char 10 

4. KÓD AMBULANCIE CIEĽOVÉHO PZS  char 12 

5. KÓD LEKÁRA CIEĽOVÉHO PZS p Char 9 

6. IČO LEKÁRNE p Char 8 

7. KÓD LEKÁRNE  Char 12 

8. DÁTUM PREVZATIA LIEKU V LEKÁRNI p Char RRRRMMDD 

9. ČÍSLO DODACIEHO LISTU p Char 1-10  

10.  ČÍSLO FAKTÚRY  Char 10 

11.  ČÍSLO ZMLUVY s dodávateľom p Char 12  

 
 

Poznámky: 

 

 IČO cieľového  PZS 

 Kód pracoviska cieľového PZS: desaťmiestny kód pracoviska PZS uvedený na objednávke 

 Kód ambulancie cieľového PZS: dvanásťmiestny kód  pridelený  poskytovateľovi ZS od ÚDZS 
v tvare P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS. SPP je  odbornosť útvaru, Y je 
druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru k príslušnej odbornosti.   

Nepovinná položka, potrebné uvádzať v špecifických prípadoch  

 Kód lekára cieľového PZS: deväťmiestny kód pridelený ÚDZS - kód lekára, ktorý liek 
ordinoval. 

 IČO lekárne: Ak je produkt dodávaný do nemocničnej lekárne, je tento údaj zhodný  
s údajom: IČO cieľového PZS   

 Kó  lekárne: komentár ako pri údaji Kód ambulancie cieľového PZS. 

      Nepovinná položka, potrebné uvádzať v špecifických prípadoch 

 Číslo dodacieho listu: podľa číslovania dodávateľa 

 Číslo faktúry: podľa číslovania dodávateľa 

 

Veta tela dávky obsahuje položky:  

1. ČÍSLO SÚHLASU RL p char 8 

2. KÓD PRODUKTU p char 6-6 

3. POČET BALENÍ  p int 1-5  

4. JEDNOTKOVÁ CENA p float 6,2  

5. CENA p float 8,2 

6.  ŠARŽA PRODUKTU p char 3-15  

7. DÁTUM EXPIRÁCIE p char RRRRMMDD 
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Poznámky: 

 

 Číslo súhlasu RL (číslo prípadu): charakterizuje poistenca, pre ktorého je produkt  dodaný, 
povinná položka 

 Kód produktu: vykazuje sa číselný kód lieku vrátane rozlišovacieho znaku „C“ pre skupinu A 
liekov 

 Počet balení: vyjadruje počet originálnych balení, resp. počet dodaných jednotiek          (amp, 
mg, IU....) 

 Jednotková cena: konečná zmluvná cena VšZP vrátane DPH za jedno balenie alebo inú 
dohodnutú  jednotku (mg, IU, amp.. ..)  

 Cena: suma za celkový počet dodaných balení vrátane DPH (dohodnutých  jednotiek). 
 

 Dátum  expirácie: v tvare RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je mesiac, DD je deň 
 
 

Pri popise položiek dávky je použitá skratka: 

p = povinná položka 

 = nepovinná zložka 

 
  
 
 
 
 
 Poznámky: 
 

Dodávateľ produktov zabezpečených centrálnym nákupom ZP odovzdáva mesačne 
zdravotnej poisťovni dávku 989 s údajmi o dodaní produktov poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Počet viet tela dávky predstavuje počet riadkov dodacieho listu. V prípade, že dávka 
má rozsah presahujúci kapacitu jednej diskety je možné pokračovať na ďalšej diskete. Na 
pokračujúcej diskete sú položky identifikačnej vety a vety záhlavia rovnaké s výnimkou položky „číslo 
média“, v ktorej sa uvedie poradové číslo pokračujúceho média. 
 
 

 

 

Kupujúci       Predávajúci 

V Bratislave, dňa   ..............                                   V ................................. dňa ..................... 

 

.......................................................                           .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH 
predseda Predstavenstva                                                   Meno, priezvisko a funkcia                                             
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                                    štatutárneho orgánu 
 


