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Dôvod prieskumu Lekárske roztoky

Predmet a klasifikácia 
produkcie Lekárske roztoky

Požadované parametre ceny bez DPH

Spôsob prieskumu cenovým prieskumom
Dátum 16.4.2020

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 UNIPHARMA a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice CP nedoručili
2 MED-ART,spol.s.r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra CP nedoručili
3 DCX spol.s.r.o., ul.29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava 42 472,93
4 BaxPharma s.r.o., Leškova 8, 900 28 Bratislava - CP sa nezúčastnia
5 INTRAVENA s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava CP nedoručili

Rozhodnutie

Dodávateľ bol vybraný i napriek tomu, že doručil iba ako jediný cenovú 
ponuku. Verejný obstarávate!’jeho ponuku prijal, nakoľko ostatní uchádzači 
neboli ochotní garantovať dodávanie roztokov pre nepriaznivú situáciu-pandémiu 
COVID 19. Verejný obstarávate!’ uzavrie s uvedeným uchádzačom zmluvu.

Vybraný dodávateľ
DCX spol. s.r.o .
ul. 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava

Obstarávacia cena 42 472,93 € bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

16.4.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda, MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
16.4.2020

Schválil
MUDr. Plameň Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

16.4.2020
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VJučbová základňa 
Slovenskej zdravotnícky univerzity

Health
Promotíng
Hospitals

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň  
SN sv. Svorada Zobor, n. o.“

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa § 6 z celkových skutočných nákladov z faktúr za posledných 12 mesiacov, 
vynaložených na obstaranie Lekárskych roztokov.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe predpokladanej spotreby liekov za 
obdobie 12 mesiacov na:

N a základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zákazku s nízkou 
hodnotou a bude obstarávaná postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39 420,00 € bez D P H €,

(slovom: tridsaťdeväťtisícštyristodvadsať eur, 0/00 centov bez DPH).

M gr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

■ íaí?2ovaná nemocnica

V Nitre: 6.4.2020

KláŠtorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www.sn~pbor.sk. IČO: 37971832
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Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zabor; #.0. 

Nemocnica podporujúca zdravie
VJuebová základňa ÍÄfiSffi1

Slovensky zdravotnícky univerzity

Health

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva záujemcov/uchádzačov na predloženie 
cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941227, 037/6941287
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: MUDr. Daniel Magula CSc., námestník LZS 
E-mail: magula(5)snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, 

Predmet zákazky: Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň 

Hlavný slovník: CPV 33692000-7 

Cena za predmet zákazky:
Cena za zákazku 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.

Cenu uvádzajte v zložení: navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH 
sadzba DPH v % a  v €  
cena zmluvná cena celkom v € s DPH.

Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Maximálna akceptovateľná cena: 39 420,- € bez DPH

Platobné podmienky: platba bezhotovostným platobným stykom -  prevodom, splatnosť faktúr po 
dodaní tovaru, vystavení a doručení faktúry.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky do 15.4.2020 do 12.00 hod. 
na adresu: gazova@snzobor.sk

Kritériom hodnotenia : Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www.snzobor.sk. IČO: 37971832

mailto:gazova@snzobor.sk
http://www.snzobor.sk


Dodacia lehota : 18 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom.

Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujemcovia v slovenskom jazyku.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.

VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra -  nemocničná 
lekáreň.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovanie predmetu zákazky.
Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.

ZMLUVA:
Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Kúpna zmluva podľa § 409 až § 470 zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 18 mesiacov od uzavretia zmluvy.

KOMUNIKÁCIA:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať 
elektronicky (e-mailom). Adresa pre elektronickú komunikáciu: gazova@snzobor.sk.

FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY:
Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom).
Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na oddelenie nákupu a VO na adresu: 
gazova@snzobor.sk.

PODMIENKY ÚČASTI:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce 

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo 
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky-neoverená kópia

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f).
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY:
platné povolenie MZ SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona 
č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov 
súhlas, že uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk 
a s podmienkami Zmluvy
čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

- tabuľka - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány s cenami bez DPH

VYHODNOCOVANIE PONÚK:
Po doručení ponúk na gazova(5)snzobor.sk. budú ponuky zaevidované na sekretariáte Riaditeľstva ŠN 
sv. Svorada Zobor, n. o . , posúdené a vyhodnotené na oddelení nákupu a VO.
Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní 
o výsledku vyhodnotenia predmetného cenového prieskumu.

ŕ íí
Použitie elektronickej aukcie: NIE !! { u

UZAVRETIE ZMLUVY:
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe predloženého najlepšieho
plnenia kritéria (najnižšia cena) v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

ZRUŠENIE CENOVÉHO PRIESKUMU:
Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum pre zadávanie zákazky ak 

nedostal ani jednu ponuku
ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky určené verejným
obstarávateľom

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 
obstarávateľom
pri prekročení maximálne akceptovateľnej ceny verejným obstarávateľom 
pri doručení jednej cenovej ponuky (v závislosti od ponúknutej ceny)

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä ak sa zistilo 
porušenie zákona

V prípade nejasností je potrebné kontaktovať námestníka LZS: MUDr. Daniel Magula CSc, 
037/6941287 alebo 037/6941227.

Mgr. ZdenVo Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: i  ý  fô íC 949 88 N i t r
- 5 -
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ZM LUVA O DODÁVKE LIEKOV  
podľa § 409 a nas. Zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

a

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
37971832 
2021877792 
SK2021877792
MUDr. Plameň Kabaivanov, riaditeľ 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0232706854/0900

u z a t v á r a j ú

podľa ust. § 409 a nas. Zák. č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v plnom znení a súvisiacimi 
všeobecne záväznými predpismi, túto kúpnu zmluvu.

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

D
Kupujúci je poskytovateľom špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa príslušných ustanovení 
zákona NR SR č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov.

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

( ďalej len „predávajúci")

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
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Záväzkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka 
v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú účastníci kúpnej 
zmluvy viazaní.

3)
Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávateľa 
podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení 
niektorých zákonov, sa účastníci dohodli na podmienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych 
pomôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy.

2)

II.
PREDMET ZMLUVY

1)
Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky liekov, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu v množstve podľa potreby kupujúceho spresnenej vdielčích objednávkach v súlade 
s druhovou špecifikáciou (vrátane ceny), uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
Uvedené množstvá nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa 
individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnóz pacientov.

2 )
Cenník jednotkových cien podľa sortimentnej skladby predmetu kúpy je špecifikovaný v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Jednotlivé strany cenníka sú očíslované. Cenník je 
podpísaný účastníkmi zmluvy.

3 ) v
Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať položkovite identifikáciu -  druhové označenie -  
predmetu dodávky, jednotkovú cenu podľa cenníka platného v deň odoslania objednávky 
predávajúcemu a celkový počet kusov každého druhového predmetu dodávky.

Objednávka musí obsahovať:
odvolávku na túto kúpnu zmluvu
požadovaný termín plnenia
dátum vyhotovenia a odoslania objednávky
pečiatku objednávateľa a podpis zodpovedného zástupcu objednávateľa (kupujúceho)

4)
Na základe objednávky sa dodávateľ zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a v mieste podľa 
podmienok tejto kúpnej zmluvy.
Spolu s dodávkou tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu: 

dodací list s identifikáciou predmetu dodávok 
- faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s ust. § 71 ods. 

2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
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MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

D
Miestom plnenia dodávok zo strany predávajúceho je podľa dispozície kupujúceho jeho sídlo: 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra -  nemocničná 
lekáreň.

2 )
Lehota na dodanie tovaru je dohodnutá účastníkmi na 24 hodín ( najneskôr však do 3 dní ) od 
doručenia a prevzatia objednávky predávajúcim.

3)
Možnosť a podmienky odosielania objednávok elektronickou poštou dohodnú účastníci mimo rámca 
obsahu tejto zmluvy.

4)
Dopravu tovaru zabezpečuje do miesta určenia na svoje náklady a nebezpečenstvo predávajúci. 
Riadnym prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo jeho poškodenia na 
kupujúceho. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zvád tovaru, ktoré vyjdú najavo dodatočne 
a ktoré uplatní kupujúci v zmysle reklamačného konania v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve.

5)
Časom splnenia predmetu dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu plnenia 
v nemocničnej lekárni kupujúceho dohodnutým spôsobom.

III.

IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1)
Kúpna cena a špecifikácia predmetu plnenia v počte podľa úspešnosti ponuky na jednotlivé časti 
verejnej súťaže sú uvedené v prílohe č. 1 k zmluve.

2 )
Cena je dohodnutá v EUR. Výška ceny predmetu dodávok podľa druhovej špecifikácie každej 
komodity (v prílohe č. 1 ) je dohodnutá vrátane DPH, cla, dopravy a iných nákladov predávajúceho.

3)
Zmena jednotkových cien všetkých druhov komodít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať písomnú formu 
číslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami 
účastníkov, inak je neplatná.
Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zmluve), ktorý je k dispozícii 
kupujúcemu v deň odoslania dielčej objednávky a to odo dňa jej prevzatia, do doby splatnosti faktúry 
vzťahujúcej sa na túto konkrétnu dielčiu objednávku.

4)
Aktualizácia kúpnej ceny sa uplatní vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej oblasti, 
ktoré strany nemôžu ovplyvniť,

b) dôjde k zmene výšky ceny stanovenej výrobcom príslušnej komodity.
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Opodstatnenosť návrhu na zmenu ceny podľa bod b) preukazuje hodnoverným spôsobom 
predávajúci.

5)
Daňovým dokladom je pre účastníkov zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať okrem 
formálnych náležitostí (čl. II. bod 4 zmluvy) aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, katalógové 
číslo každého druhu dodaného výrobku, jednotkovú cenu podľa cenníka, počet dodaných kusov 
(množstvo v príslušnej mernej jednotke), celkovú cenu fakturovanej dodávky + DPH, dátum 
vyskladnenia tovaru, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste (čl. II. bod 4 zmluvy ), 
dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry podľa dohody v tejto zmluve.

6)
Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená v deň 
pripísania úhrady peňažného plnenia na účet predávajúceho.

7)
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka a zároveň sa kupujúci 
s predávajúcim dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho 
v rozpore s dohodou kupujúceho podľa prechádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatné. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR:

V.
DODACIE PODMIENKY V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

1)
Predávajúci, ak sa po uzavretí tejto zmluvy dohodne s kupujúcim na zriadení prevádzky skladu svojho 
tovaru (v rozsahu predmetu tejto zmluvy ) v mieste sídla kupujúceho, je povinný plniť dodávky 
bezprostredne -  okamžite po prijatí objednávky. Pri priamej dodávke tovaru do 24 hodín od prevzatia 
objednávky.
V tomto prípade môžu účastníci dohodnúť doručovanie objednávok aj elektronickou poštou alebo 
telefonicky. Takto objednaný a prevzatý tovar dodatočne potvrdí kupujúci vyhotovením písomnej 
formy objednávky.
2)
Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o predĺženie termínu plnenia v prípade vzniku 
okolností na jeho strane, ktoré mu bránia splniť povinnosť dodávky v rozsahu objednaného tovaru 
v dohodnutom termíne. Kupujúci je povinný sa k žiadosti vyjadriť do 3 pracovných dní.
Ak kupujúci oznámi, že žiadosť predávajúceho o predĺženie termínu plnenia dodávky neakceptuje, 
platí, že objednávka sa v celom rozsahu ruší.

3)
Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy, z dôvodov okolností na jeho 
strane dodať tovar podľa dielčej objednávky, kupujúci má právo zabezpečiť si tovar zodpovedajúcej 
kvality od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby a za cenu 
najvýhodnejšej ponuky na trhu, zásadne vždy po písomnom dohovore s predávajúcim.
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Vo výnimočných prípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, je tento 
oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy v nevyhnutne 
potrebnom množstve na pokrytie nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, po písomnom 
dohovore s predávajúcim. Spôsob dorozumievania dohodnú účastníci mimo rámca tejto zmluvy.

4)

VI.
SANKCIE ZA OMEŠKANIE

1)
Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným plnením dohodnutým v článku IV. bod 6) tejto zmluvy, predávajúci 
je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok za omeškanie s peňažným plnením vo výške 0,05 % dlžnej 
sumy za každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po splatnosti príslušnej faktúry, až do dňa jej 
úhrady pripísaním na účet predávajúceho.

2 )
Ak predávajúci mešká splnením termínu dodávky objednaného tovaru v zmysle článku III. Bod 2) 
tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu za omeškanie s plnením dodávky 
tovaru sankciu (pokutu) vo výške 0,05 % hodnoty objednaného tovaru za každý deň omeškania, až do 
dňa uskutočneného plnenia. Deň splnenia dodávky sa do omeškania nepočíta, pokiaľ došlo k dodaniu 
(odovzdaniu) tovaru na dohodnutom mieste v pracovný deň kalendárneho týždňa do 12.00 hodiny.

VII.
REKLAMÁCIE Z VÁD TOVARU

1)
Kupujúce je povinný pri každej dodávke uskutočniť kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu predmetu 
dodávky podľa doručeného dodacieho listu.

2 )
Kvantitatívne vady tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho preberaní, je objednávateľ oprávnený 
reklamovať do 5 (päť) pracovných dní a kvalitatívne vady tovaru do 10 (desať) pracovných dní od ich 
zistenia v priebehu záručnej doby. Neuplatnením práva na reklamáciu v týchto lehotách, nárok 
kupujúceho zaniká. Reklamácie sa uplatňujú v písomnej forme a doručujú sa do miesta sídla 
predávajúceho.

3)
Chybný tovar podľa protokolu ŠÚKL, je kupujúci povinný odovzdať do 15 (pätnásť) dní od vydania 
ZO K L.

4)
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od kupujúceho. 
Pokiaľ dôjde medzi účastníkmi zmluvy k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich zvád 
tovaru, ktorý bol reklamovaný kupujúcim včas, účastníci sa dohodli, že posúdenia sporných nárokov 
prenechajú na rozhodnutie odborníkov od firmy výrobcu a odborníkov nezávislej odbornej inštitúcie 
kontroly kvality, ktorých prizvú na rokovanie k predmetu sporu. Výsledok posudku o zistenej povahe 
reklamovanej vady vo väzbe na príčiny jej vzniku, sa zástupcovia účastníkov zmluvy zaväzujú 
rešpektovať. Náklady spojené s posudzovaním vady na tovare a príčin ich vzniku sa zaväzuje uhradiť 
neúspešná strana. Formu a spôsob náhrady škody dohodnú strany v závislosti od výsledku zisťovania.
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VIII.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

D
Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy v súvislosti so zodpovednosťou za akosť a množstvo 
každej čiastkovej dodávky predmetu kúpy sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, pokiaľ zmluva alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

2 )
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu predaja v záručnej dobe, ktorá je 
stanovená výrobcom.

3)
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nesprávnym 
skladovaním predmetu kúpy.

4)
Vady predmetu dodania je nutné uplatniť u predávajúceho do 15 dní od ich zistenia v záručnej dobe. 
Ak má vec vady, ktoré ju robia neupotrebiteľnou na dohodnutý účel, má kupujúci právo na 
odstránenie vady v lehote do 5 dní odo dňa kedy bolo predávajúcemu oznámené, že ním dodaná vec 
má vady.
Ak zistí vady tovaru štátny ústav pre kontrolu liečiv SR, má kupujúci právo na vrátenie vadného 
tovaru predávajúcemu do 15 dní od ZOKL. Právo na vrátenie príslušnej dodávky tovaru má kupujúci 
vždy, ak zistí, že záruka za akosť (doba expirácie) je podľa nasledovného bodu.

5)
Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote 
ohrozenej doby použiteľnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania liekov, liečiv alebo iného 
zdravotníckeho materiálu s ohrozenou dobou použiteľnosti bude kupujúceho o tejto okolnosti 
informovať.
Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru sú nasledovné:

a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov
vrátenie tovaru kúpeného 6 mesiacov pred koncom doby jeho použiteľnosti,

b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky
- vrátenie tovaru kúpeného v období 3 mesiace pred koncom doby jeho použiteľnosti
c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok

vrátenie tovaru kúpeného v období 1 mesiac pred koncom doby jeho použiteľnosti.

Toto ustanovenie nemusí byť dodržané na výslovnú žiadosť kupujúceho.

6 )
Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.
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IX.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1)
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2 )
Táto zmluva s uzatvára na dobu trvania 18 mesiacov od podpísania zmluvy. V prípade, že všetky 
zdravotné poisťovne budú obstarávať predmet obstarávania centrálne, tak sa zmluva skráti do doby 
začiatku platnosti centrálneho obstarania tovaru alebo v prípade, že iba niektoré zo zdravotných 
poisťovní budú obstarávať centrálne, tak zmluva bude pokračovať ďalej, ale so zníženým odberom 
predpokladaného množstva tovaru.

3)
Zmluvu možno predĺžiť písomnou dohodou strán na dobu nevyhnutne potrebnú pre uzatvorenie 
novej zmluvy kupujúceho v zmysle postupu daného zákonom o verejnom obstarávaní.

4)
Aj pred uplynutím predpokladanej doby trvania zmluvného vzťahu je možné zmluvu jednostranne 
vypovedať ktorýmkoľvek účastníkom v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

5)Tým nie je dotknuté právo strán ukončiť zmluvný vzťah dohodou. Dohoda o zániku zmluvy musí 
mať písomnú formu a musí by podpísaná oprávnenými zástupcami účastníkov.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)
Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve možno meniť na základe písomnej dohody 
účastníkov, vo forme číslovaného a datovaného dodatku k zmluve, s výslovným uvedením 
skutkového dôvodu takejto zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný zástupcami účastníkov 
oprávnenými konať v mene tohto účastníka.
2 )
Z dôvodu zákonných obmedzení, ktorými je kupujúci viazaný podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu dodávok, ktoré boli hodnotené 
verejným obstarávateľom v rámci verejnej súťaže.
Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy nahrádza pôvodný druh tovaru, ktorý bol predmetom 
verejného obstarávania, akostne inovovaným výrobkom so súhlasom príslušných orgánov SR pri 
zachovaní funkčnosti a základných parametrov vymienených kupujúcim, nejde o rozšírenie 
sortimentu dodávok.

3)
Ak má zmena predmetu dodávok inováciou dopad aj na výšku dohodnutej ceny tohto tovaru, 
predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu povolenie vydané príslušným orgánom štátnej správy 
k distribúcii tohto tovaru na zdravotnícke účely a návrh dodatku k tejto zmluve pre účely dohody 
o zmene dohodnutých podmienok. V návrhu dodatku predávajúci uvedie skutkový dôvod 
navrhovanej zmeny vo vzťahu k pôvodnému druhovému označeniu výrobkov a k cene. Kupujúci je 
povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene v lehote do 15 dní od doručenia písomného 
návrhu o zmene zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode.
Pokiaľ medzi účastníkmi nedôjde k dohode o zmene ceny týkajúcej sa inovovaného predmetu 
dodávok, účastníci majú právo odstúpiť od tej časti kúpnej zmluvy, ktorá sa týka tohto predmetu 
dodávok.
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Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom a podmienkami tejto zmluvy riadne 
oboznámili, porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili jej platnému 
uzatvoreniu. Vyhlasujú, že dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej 
zrozumiteľne, určite a vážne.
Na znak súhlasu potvrdzujú zmluvné dojednania vlastnoručným podpisom

5)

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých kupujúci dostane 1 vyhotovenie a predávajúci 
dostane 1 vyhotovenie.

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy sa riadia príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci: Kupujúci:

MUDr. Plameň Kabaivanov, riaditeľ

V. .dňa. V. .dňa.
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)........................................................ týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň  
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“, ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie 
ponúk a v iných dokum entoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podm ienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

nie je  členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho  ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je  
alebo by m ohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky
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c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je  
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by m ohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho  ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

dňa,
podpis



Lekárske roztoky (CPV 33692000-7)

ATC NÁZOV ÚČINNEJ LÁTKY DOPLNOK
SPOTREBA V 
BALENIACH

JEDNOTKOVÉ
MNOŽSTVO

inj/amp/plv 
iol/tbl/c ps/ks

B05BA03 parenterálna glukóza 5% inf 1x250ml (sklo) 1542 1542 ks Spolu:

B05BA03 parenterálna glukóza 5% inf 1x500ml (sklo) 3730 3730 ks Spolu:

B05BA03 parenterálna glukóza 10% inf 1x500ml (sklo) 1460 1460 ks Spolu:

B05BB01 parent.chlorid sodný 0,9% inf 1x100ml(sklo) 28700 28700 ks Spolu:

B05BB01 parentchlorid sodný 0,9% inf 1x250ml(sklo) 18046 18046 ks Spolu:

B05BB01 parent.chlorid sodný 0,9% inf 1x500ml(sklo) 10331 10331 ks Spolu:

HODNOTA v € (bez DPH)

CELKOVÝ SUMÁR: bez DPH 0,00 €
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Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

„Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň“

Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk

Kontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záuj emcov

Adresa odoslania Výzvy na 
predkladanie ponúk

Dátum odoslania /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

UNIPHARMA a.s. 
Opatovská cesta 4 
972 01 Bojnice

elektronicky
rhabovcik®,unipharma.sk 
unipharma@unipharma.sk

6.4.2020 D. Gažová

MED-ART, spol.s.r.o. 
Homočermánska 4 
949 01 Nitra

elektronicky
sekretariat@med-art.sk
koprda.dusan@med-art.sk

6.4.2020 D. Gažová

BaxPharma s.r.o. 
Leškova 8 
811 04 Bratislava

elektronicky
tomas.pavlik@baxpharma.sk

6.4.2020 D. Gažová

DCX s.r.o.
29. augusta 36 
811 09 Bratislava

elektronicky
vo@dcx.sk

6.4.2020 D. Gažová

Intravena s.r.o. 
KSurdoku 1/C 
080 01 Prešov

Elektronicky 
obchod@intravena. sk

6.4.2020 D. Gažová

KJáštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, wnnv.snz_obor.sk. IČO: 37971832
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mailto:sekretariat@med-art.sk
mailto:koprda.dusan@med-art.sk
mailto:tomas.pavlik@baxpharma.sk
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 10:54
Komu: tomas.pavlik@baxpharma.sk
Predmet: Cenový prieskum - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Lekárske proztoky.doc; Lekárske roztoky 2020.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: gazova@snzobor.sk, najneskôr do 15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 10:56
Komu: vo@dcx.sk
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor,

n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Lekárske proztoky.doc; Lekárske roztoky 2020.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: gazova(5)snzobor.sk. najneskôr do 15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384

1

i

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:vo@dcx.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 10:57
Komu: rhabovcik@unipharma.sk
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor,

n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Lekárske proztoky.doc; Lekárske roztoky 2020.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: gazova(5)snzobor.sk. najneskôr do 15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 10:58
Komu: 'Intravena - obchod'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor,

n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Lekárske proztoky.doc; Lekárske roztoky 2020.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: Razova@snzobor.sk. najneskôr do 15/4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 10:59
Komu: 'koprda.dusan@med-art.sk'; 'Dunda Mikuláš KAM'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor,

n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Lekárske proztoky.doc; Lekárske roztoky 2020.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: gazovapsnzobor.sk. najneskôr do 15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384

1
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Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, Mgr., MBA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu ekonomicko-prevádzkového 
námestníka ŠN s v. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

schvaľujúci predpokladanú hodnotu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky" 

sofn/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
/  #  k)

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Zdenko
Priezvisko: (titul) Svoboda, Mgr., MBA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu ekonomicko-prevádzkového 
námestníka ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

schvaľujúci Výzvu na predkladanie ponúk

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky"

sprrí/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
é  f  t

Podpis zainteres. 
osoby:
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Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vypracovanie Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky" 

sofn/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
O f b lo

Podpis zainteres. 
osoby:



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za realizáciu procesných úkonov pri vykonávaní cenového 
prieskumu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Lekárske roztoky" 

sofŕi/nie som
y konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
f-V SÍO

Podpis zainteres. 
osoby:

77 J



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gažová
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie referenta verejného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vypracovanie návrhu zmluvy

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky"

^eťn/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
é- ty fä fo

Podpis zainteres. 
osoby: ...I I. I

TT



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniel
Priezvisko: (titul) Magula, MUDr., CSc.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu námestníka LZS ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za prípravu opisu predmetu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky" 

som/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
Lff-tožo /

Podpis zainteres. 
osoby: /



Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Daniel
Priezvisko: (titul) Magula, MUDr., CSc.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu námestníka LZS ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Lekárske roztoky"

§om/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
6 V t i k

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová________________________ /  O S T jť l ,

Od: Pavlik, Tomas <tomas.pavlik@baxpharma.sk>
Odoslané: utorok, 24. marca 2020 18:38
Komu: Daniela Gažová
Predmet: Re: Žiadosť o predĺženie Zmluvy formou Dodatku - Lekárske roztoky pre ŠN sv.

Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý den pani Gazova,

Vzhladom na aktualnu situáciu Vam nevieme garantovat dodavku našich infuznych roztokov a teda 
nevieme zmluvu predlzit do konca 2020. Nie je to ani tak problémom s nedostatkom tovaru, ale problémom 
s medzinárodnou prepravou.

Prijemný den / Kind regards, 
Tomas Pavlik

Mgr. Tomáš Pavlik
tomas.pavlik@baxpharma.sk | +421  903 744 253 
BAX PHARMA, s.r.o. | Leškova 8, 81104 Bratislava, Slovakia 
www.baxpharma.sk

On Mon, 23 Mar 2020 at 09:22, Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk> wrote:

Dobrý deň Vážený obchodný partner, po porade s námestníkom LZS a pri tak vážnej situácii ako je 
COVID 19, si Vás dovoľujeme požiadať o možnosť predĺženia platnosti Zmluvy na dodávanie Lekárskych 
roztokov pre nemocničnú lekáreň na obdobie 8 mesiacov do 31.12.2020. Ak by bolo možné Zmluvu 
z Vašej strany predĺžiť, tak Vám návrh Dodatku posielame v prílohe. Dodatok prosíme podpísať, 
opečiatkovať a 2x poslať ku nám na podpis, lx  Dodatok Vám po podpise vrátime. Ak budete súhlasiť 
s Dodatkom, tak predchádzajúci e-mail o doručení cenovej ponuky považujte za bezpredmetný.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

D. Gažová

referent nákupu a VO 

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Kláštorská 134 

949 88 Nitra

1
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Daniela Gažová € iQM^l M* MU4
Od: Pavlik, Tomas <tomas.pavlik@baxpharma.sk>
Odoslané: utorok, 14. apríla 2020 18:30
Komu: Daniela Gažová
Predmet: Re: Cenový prieskum - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý den,

Potvrdzujem Vam prijatie mailu.
Uvedenej sutaze sa z do vodu maximálnej ceny nevieme zucastnit. Aktuálne nastavene ceny a objemy 
bohuzial z dovodu súčasnej situácie nevieme do budúcnosti garantovat.

Prijemný den / Kind regards, 
Tomas Pavlik

Mgr. Tomáš Pavlik
tom as.Davlik@ baxpharm a.sk | +421 903 744 253 
BAX PHARMA, s.r.o. I Leškova 8, 81104 Bratislava, Slovakia 
www.baxpharma.sk

On Mon, 6 Apr 2020 at 10:49, Daniela Gažová <gazova@,snzobor.sk> wrote:

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať 
o doručenie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie 
Lekárskych roztokov pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. 
Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu 
s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk, najneskôr do 
15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom prieskume 
neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.

S pozdravom

Daniela Gažová

referent nákupu a VO

ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

037/6941384
1
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/ r
Daniela Gažová _____ (:1 ľO)jľflŕf f-Cji.

Od:
Odoslané:

vladimir.klauzer@dcx.sk 
utorok, 14. apríla 2020 18:36 
'Daniela Gažová1 
objednavky@dcx.sk
Cenová ponuka - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Lekárske roztoky 2020_ponuka_DCX.xls; Vyhlásenie uchádzača DCX.pdf; Zmluva 
DCX.doc; Splnomocnenie E.Regulová.pdf; Vypis_ORSR_DCX.pdf; Povolenie na 
veľkodistribúciu_DCX_2020.pdf

Komu:
Kópia:
Predmet:
Prílohy:

Vážený obchodný partner,

v prílohe zasielame cenovú ponuku a ostatné požadované doklady.

V prípade potreby ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

Ing. Vladimír Klauzer 
Obchodný manažér

+421 918 581 555
vladimir.klauzer(5)dcx.sk

DCX spol.s r.o. 
ul. 29. augusta 36/A 
811 09 Bratislava

From: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Sent: Monday, April 6, 2020 10:56 AM 
To: vo@dcx.sk
Subject: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Lekárske roztoky pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Importance: High

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú 
lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie a tabuľka pre uvedenie cien 
tvorí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovanými dokladmi prosíme poslať elektronicky na 
adresu: gazova@snzobor.sk, najneskôr do 15.4.2020 do 12.00 hod. Elektronická aukcia sa v predmetnom cenovom 
prieskume neuskutoční. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n .o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra 
037/6941384
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Lekárske roztoky (CPV 33692000-7)

ATC NÁZOV ÚČINNEJ LÁTKY DOPLNOK

B05BA03 parenterálna glukóza 5% inf 1x250ml (PP vak)

B05BA03 parenterálna glukóza 5% inf 1x500ml (PP vak)

B05BA03 parenterálna glukóza 10% inf 1x500ml (PP vak)

B05BB01 parent.chlorid sodný 0,9% inf 1x100ml (PP vak)

B05BB01 parent.chlorid sodný 0,9% inf 1x250ml (PP vak)

B05BB01 parent.chlorid sodný 0,9% inf 1x500ml (PP vak)

CELKO VÝ

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača: DCX spol. s r.o.
Sídlo uchádzača: ul 29. augusta 36/A 811 09 Bratislava
ICO uchádzača: 47 133 694
E-mail kontaktnej osoby: vladim ir.klauzer@ dcx.sk 
Telefón kontaktnej osoby: .0918 581 555

SPOTREBA V JEDNOTKOVÉ inj/amp/plv
BALENIACH MNOŽSTVO iol/tbl/cps/ks HODNOTA v € (bez

1542 1542 ks Spolu: 1 141,08|

3730 3730 ks Spolu: 3 319,70|

1460 1460 ks Spolu: 1 314,00|

28700 28700 ks Spolu: 17 220,00|

18046 18046 ks Spolu: 11 729,90|

10331 10331 ks Spolu: 7 748,25|

SUMÁR: bez DPH 42 472,93 €
10% DPH 4 247,29 €
vrátane DPH 46 720,22 €|

mailto:vladimir.klauzer@dcx.sk


VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač DCX spol. s r .o . , ul 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, IČO: 47 133 694 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 89006/B

týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „L ekárske roztoky pre nem ocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“ , ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie 
ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk.

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 
všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je  politická strana alebo politické hnutie,

predkladá iba jednu ponuku a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

nie je  členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 
čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je  si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia

dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávate ľa, ktorá je  
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume



b) neposkytol a neposky tne  ake jkoľvek čo  i len po tencionálne za in teresovanej osobe priam o 
alebo  nepriam o akúkoľvek  finančnú alebo vecnú výhodu ako  m otivác iu  alebo odm enu 
súvisiacu so zadaním  tejto zákazky

c) bude bezodk ladne  in fo rm ovať  verejného obstarávateľa  o ake jkoľvek  situácii, ktorá je  
p ovažovaná  za konflikt záu jm ov alebo, ktorá by m ohla  v iesť ku konfliktu záu jm ov 
kedykoľvek  v priebehu procesu cenového  prieskum u

d) dáva p ísom ný súhlas k tom u, že je h o  ponuka môže byť poskytnutá  Úradu pre verejné 
obstarávanie  ku kontrole cenového  prieskumu.

*tn /
D O C

DCX spol. s r.o.
ol. 29. augusta 36/A 
811 09 Bratislava 
IČO: 47133 694 
IČDFJi: 5*2023763797

V Bratislave dňa 14 .4 .2020  ý .......................
/  podpis



ZM LUVA O DODÁVKE LIEKOV
podľa § 409 a nas. Zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

OCX, spol. s r. o.
Ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
47133 694
2023763797
SK2023763797
Pavol Sedlák
Tatrabanka

SK46 1100 0000 0029 2291 3286

a

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
37971832 
2021877792 
SK2021877792
MUDr. Plameň Kabaivanov, riaditeľ 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0232706854/0900

u z a t v á r a j ú

podľa ust. § 409 a nas. Zák. č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v plnom znení a súvisiacimi 
všeobecne záväznými predpismi, túto kúpnu zmluvu.

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

D
Kupujúci je poskytovateľom špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa príslušných ustanovení 
zákona NR SR č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov.

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

( ďalej len „predávajúci" )

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:



Záväzkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka 
v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú účastníci kúpnej 
zmluvy viazaní.

3)
Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávateľa 
podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení 
niektorých zákonov, sa účastníci dohodli na podmienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych 
pomôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy.

2)

II.
PREDMET ZMLUVY

D
Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky liekov, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu v množstve podľa potreby kupujúceho spresnenej v dielčích objednávkach v súlade 
s druhovou špecifikáciou (vrátane ceny), uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy 
Uvedené množstvá nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa 
individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnóz pacientov.

2 )
Cenník jednotkových cien podľa sortimentnej skladby predmetu kúpy je špecifikovaný v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Jednotlivé strany cenníka sú očíslované. Cenník je 
podpísaný účastníkmi zmluvy.

3)
Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať položkovite identifikáciu -  druhové označenie -  
predmetu dodávky, jednotkovú cenu podľa cenníka platného v deň odoslania objednávky 
predávajúcemu a celkový počet kusov každého druhového predmetu dodávky.

Objednávka musí obsahovať:
odvolávku na túto kúpnu zmluvu
požadovaný termín plnenia
dátum vyhotovenia a odoslania objednávky
pečiatku objednávateľa a podpis zodpovedného zástupcu objednávateľa (kupujúceho)

4)
Na základe objednávky sa dodávateľ zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a v mieste podľa 
podmienok tejto kúpnej zmluvy.
Spolu s dodávkou tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu: 

dodací list s identifikáciou predmetu dodávok 
- faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s ust. § 71 ods. 

2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
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MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA
III.

Miestom plnenia dodávok zo strany predávajúceho je podľa dispozície kupujúceho jeho sídlo: 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra -  nemocničná 
lekáreň.

2 )
Lehota na dodanie tovaru je dohodnutá účastníkmi na 24 hodín ( najneskôr však do 3 dní ) od 
doručenia a prevzatia objednávky predávajúcim.

3)
Možnosť a podmienky odosielania objednávok elektronickou poštou dohodnú účastníci mimo rámca 
obsahu tejto zmluvy.

4)
Dopravu tovaru zabezpečuje do miesta určenia na svoje náklady a nebezpečenstvo predávajúci. 
Riadnym prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo jeho poškodenia na 
kupujúceho. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zvád tovaru, ktoré vyjdú najavo dodatočne 
a ktoré uplatní kupujúci v zmysle reklamačného konania v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve.

5)
Časom splnenia predmetu dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu plnenia 
v nemocničnej lekárni kupujúceho dohodnutým spôsobom.

1)

IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1)
Kúpna cena a špecifikácia predmetu plnenia v počte podľa úspešnosti ponuky na jednotlivé časti 
verejnej súťaže sú uvedené v prílohe č. 1 k zmluve.

2 )
Cena je dohodnutá v EUR. Výška ceny predmetu dodávok podľa druhovej špecifikácie každej 
komodity (v prílohe č. 1 ) je dohodnutá vrátane DPH, cla, dopravy a iných nákladov predávajúceho.

3)
Zmena jednotkových cien všetkých druhov komodít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať písomnú formu 
číslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami 
účastníkov, inak je neplatná. •
Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zmluve), ktorý je k dispozícii 
kupujúcemu v deň odoslania dielčej objednávky a to odo dňa jej prevzatia, do doby splatnosti faktúry 
vzťahujúcej sa na túto konkrétnu dielčiu objednávku.

4)
Aktualizácia kúpnej ceny sa uplatní vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej oblasti, 
ktoré strany nemôžu ovplyvniť,
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Daňovým dokladom je pre účastníkov zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať okrem 
formálnych náležitostí (čl. II. bod 4 zmluvy) aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, katalógové 
číslo každého druhu dodaného výrobku, jednotkovú cenu podľa cenníka, počet dodaných kusov 
(množstvo v príslušnej mernej jednotke), celkovú cenu fakturovanej dodávky + DPH, dátum 
vyskladnenia tovaru, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste (čl. II. bod 4 zmluvy ), 
dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry podľa dohody v tejto zmluve.

6 )

Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je zaplatená v deň 
pripísania úhrady peňažného plnenia na účet predávajúceho.

7)
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka a zároveň sa kupujúci 
s predávajúcim dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho 
v rozpore s dohodou kupujúceho podľa prechádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatné. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR:

V.
DODACIE PODMIENKY V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

1)
Predávajúci, ak sa po uzavretí tejto zmluvy dohodne s kupujúcim na zriadení prevádzky skladu svojho 
tovaru (v rozsahu predmetu tejto zmluvy ) v mieste sídla kupujúceho, je povinný plniť dodávky 
bezprostredne -  okamžite po prijatí objednávky. Pri priamej dodávke tovaru do 24 hodín od prevzatia 
objednávky.
V tomto prípade môžu účastníci dohodnúť doručovanie objednávok aj elektronickou poštou alebo 
telefonicky. Takto objednaný a prevzatý tovar dodatočne potvrdí kupujúci vyhotovením písomnej 
formy objednávky.
2)Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o predĺženie termínu plnenia v prípade vzniku 
okolností na jeho strane, ktoré mu bránia splniť povinnosť dodávky v rozsahu objednaného tovaru 
v dohodnutom termíne. Kupujúci je povinný sa k žiadosti vyjadriť do 3 pracovných dní.
Ak kupujúci oznámi, že žiadosť predávajúceho o predĺženie termínu plnenia dodávky neakceptuje, 
platí, že objednávka sa v celom rozsahu ruší.

3)
Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy, z dôvodov okolností na jeho 
strane dodať tovar podľa dielčej objednávky, kupujúci má právo zabezpečiť si tovar zodpovedajúcej 
kvality od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby a za cenu 
najvýhodnejšej ponuky na trhu, zásadne vždy po písomnom dohovore s predávajúcim.
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Vo výnimočných prípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, je tento 
oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy v nevyhnutne 
potrebnom množstve na pokrytie nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, po písomnom 
dohovore s predávajúcim. Spôsob dorozumievania dohodnú účastníci mimo rámca tejto zmluvy.

4)

VI.
SANKCIE ZA OMEŠKANIE

1)
Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným plnením dohodnutým v článku IV. bod 6) tejto zmluvy, predávajúci 
je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok za omeškanie s peňažným plnením vo výške 0,05 % dlžnej 
sumy za každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po splatnosti príslušnej faktúry, až do dňa jej 
úhrady pripísaním na účet predávajúceho.

2 )
Ak predávajúci mešká splnením termínu dodávky objednaného tovaru v zmysle článku III. Bod 2) 
tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu za omeškanie s plnením dodávky 
tovaru sankciu (pokutu) vo výške 0,05 % hodnoty objednaného tovaru za každý deň omeškania, až do 
dňa uskutočneného plnenia. Deň splnenia dodávky sa do omeškania nepočíta, pokiaľ došlo k dodaniu 
(odovzdaniu) tovaru na dohodnutom mieste v pracovný deň kalendárneho týždňa do 12.00 hodiny.

VII.
REKLAMÁCIE Z VÁD TOVARU

1)
Kupujúce je povinný pri každej dodávke uskutočniť kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu predmetu 
dodávky podľa doručeného dodacieho listu.

2 )
Kvantitatívne vady tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho preberaní, je objednávateľ oprávnený 
reklamovať do 5 (päť) pracovných dní a kvalitatívne vady tovaru do 10 (desať) pracovných dní od ich 
zistenia v priebehu záručnej doby. Neuplatnením práva na reklamáciu v týchto lehotách, nárok 
kupujúceho zaniká. Reklamácie sa uplatňujú v písomnej forme a doručujú sa do miesta sídla 
predávajúceho.

3)Chybný tovar podľa protokolu ŠÚKL, je kupujúci povinný odovzdať do 15 (pätnásť) dní od vydania 
ZOKL.

4)
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia od kupujúceho. 
Pokiaľ dôjde medzi účastníkmi zmluvy k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich zvád 
tovaru, ktorý bol reklamovaný kupujúcim včas, účastníci sa dohodli, že posúdenia sporných nárokov 
prenechajú na rozhodnutie odborníkov od firmy výrobcu a odborníkov nezávislej odbornej inštitúcie 
kontroly kvality, ktorých prizvú na rokovanie k predmetu sporu. Výsledok posudku o zistenej povahe 
reklamovanej vady vo väzbe na príčiny jej vzniku, sa zástupcovia účastníkov zmluvy zaväzujú
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rešpektovať. Náklady spojené s posudzovaním vady na tovare a príčin ich vzniku sa zaväzuje uhradiť 
neúspešná strana. Formu a spôsob náhrady škody dohodnú strany v závislosti od výsledku zisťovania.

VIII.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1)
Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy v súvislosti so zodpovednosťou za akosť a množstvo 
každej čiastkovej dodávky predmetu kúpy sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, pokiaľ zmluva alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

2)
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu predaja v záručnej dobe, ktorá je 
stanovená výrobcom.

3)
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nesprávnym 
skladovaním predmetu kúpy.

4)
Vady predmetu dodania je nutné uplatniť u predávajúceho do 15 dní od ich zistenia v záručnej dobe. 
Ak má vec vady, ktoré ju robia neupotrebiteľnou na dohodnutý účel, má kupujúci právo na
odstránenie vady v lehote do 5 dní odo dňa kedy bolo predávajúcemu oznámené, že ním dodaná vec
má vady.
Ak zistí vady tovaru štátny ústav pre kontrolu liečiv SR, má kupujúci právo na vrátenie vadného 
tovaru predávajúcemu do 15 dní od ZOKL. Právo na vrátenie príslušnej dodávky tovaru má kupujúci 
vždy, ak zistí, že záruka za akosť (doba exspirácie) je podľa nasledovného bodu.

5)
Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote 
ohrozenej doby použiteľnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania liekov, liečiv alebo iného 
zdravotníckeho materiálu s ohrozenou dobou použiteľnosti bude kupujúceho o tejto okolnosti 
informovať.
Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru sú nasledovné:

a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov
- vrátenie tovaru kúpeného 6 mesiacov pred koncom doby jeho použiteľnosti,
b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky
- vrátenie tovaru kúpeného v období 3 mesiace pred koncom doby jeho použiteľnosti
c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok

vrátenie tovaru kúpeného v období 1 mesiac pred koncom doby jeho použiteľnosti.

Toto ustanovenie nemusí byť dodržané na výslovnú žiadosť kupujúceho.

6 )
Tieto záručné podmienky sú.záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.
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IX.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

D
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2 )
Táto zmluva s uzatvára na dobu trvania 18 mesiacov od podpísania zmluvy. V prípade, že všetky 
zdravotné poisťovne budú obstarávať predmet obstarávania centrálne, tak sa zmluva skráti do doby 
začiatku platnosti centrálneho obstarania tovaru alebo v prípade, že iba niektoré zo zdravotných 
poisťovní budú obstarávať centrálne, tak zmluva bude pokračovať ďalej, ale so zníženým odberom 
predpokladaného množstva tovaru.

3)
Zmluvu možno predĺžiť písomnou dohodou strán na dobu nevyhnutne potrebnú pre uzatvorenie 
novej zmluvy kupujúceho v zmysle postupu daného zákonom o verejnom obstarávaní.

4)
Aj pred uplynutím predpokladanej doby trvania zmluvného vzťahu je možné zmluvu jednostranne 
vypovedať ktorýmkoľvek účastníkom v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

5)Tým nie je dotknuté právo strán ukončiť zmluvný vzťah dohodou. Dohoda o zániku zmluvy musí 
mať písomnú formu a musí by podpísaná oprávnenými zástupcami účastníkov.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)
Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve možno meniť na základe písomnej dohody 
účastníkov, vo forme číslovaného a datovaného dodatku k zmluve, s výslovným uvedením 
skutkového dôvodu takejto zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný zástupcami účastníkov 
oprávnenými konať v mene tohto účastníka.
2 )
Z dôvodu zákonných obmedzení, ktorými je kupujúci viazaný podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu dodávok, ktoré boli hodnotené 
verejným obstarávateľom v rámci verejnej súťaže.
Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy nahrádza pôvodný druh tovaru, ktorý bol predmetom 
verejného obstarávania, akostne inovovaným výrobkom so súhlasom príslušných orgánov SR pri 
zachovaní funkčnosti a základných parametrov vymienených kupujúcim, nejde o rozšírenie 
sortimentu dodávok.

3)
Ak má zmena predmetu dodávok inováciou dopad aj na výšku dohodnutej ceny tohto tovaru, 
predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu povolenie vydané príslušným orgánom štátnej správy 
k distribúcii tohto tovaru na zdravotnícke účely a návrh dodatku k tejto zmluve pre účely dohody 
o zmene dohodnutých podmienok. V návrhu dodatku predávajúci uvedie skutkový dôvod 
navrhovanej zmeny vo vzťahu k pôvodnému druhovému označeniu výrobkov a k cene. Kupujúci je 
povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene v lehote do 15 dní od doručenia písomného 
návrhu o zmene zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode.
Pokiaľ medzi účastníkmi nedôjde k dohode o zmene ceny týkajúcej sa inovovaného predmetu 
dodávok, účastníci majú právo odstúpiť od tej časti kúpnej zmluvy, ktorá sa týka tohto predmetu 
dodávok.
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Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom a podmienkami tejto zmluvy riadne 
oboznámili, porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili jej platnému 
uzatvoreniu. Vyhlasujú, že dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej 
zrozumiteľne, určite a vážne.
Na znak súhlasu potvrdzujú zmluvné dojednania vlastnoručným podpisom

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých kupujúci dostane 1 vyhotovenie a predávajúci 
dostane 1 vyhotovenie.

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy sa riadia príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5)

Predávajúci: Kupujúci:

Pavol Sedlák, konateľ MUDr. Plameň Kabaivanov, riaditeľ

V Bratislave dňa 14.4.2020 V dňa



PLNOMOCENSTVO

DCX spol. s  r. o.
ul. 29. augusta 36/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 47 133 694 
obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 89006/B,
Pavel Sedlák, trvalé bytom: Mládeže 592, 285 22

Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátny občan Českej republiky ako konateľ

týmto splnomocňuje

Ing. Eva Regulová, trvalé bytom: Na Smrčinách
1458/9, Lukavica 962 31, štátny občan SR,

• jednala a rokovala
• vybavovala telefónne a internetové pripojenia
• uzatvárala obchodné a iné typy zmlúv, dojednávala obchodné prípady, podpisovala všetky 

typy zmlúv
• otvárala bežné účty pre spoločnosť a zriaďovala podpisové vzory k bežným účtom
• konala pred všetkými inštitúciam i štátnej a verejnej správy, poisťovňami, súdmi a políciou
• preberala všetky písomné dokumenty, oznámené zásielky, doporučené zásielky
• zasielala cenové ponuky do štátnych a iných organizácii,
• zastupovola Spoločnosť pred  notárom  vo veci registrácie záložných zmlúv v prospech 

bánk v notárskom  centrálnom  registri záložných práv,
• zastupovala spoločnosť v procesoch verejného obstarávania,
• vyberala výpisy z registra trestov  za Spoločnosť,
• v plnom rozsahu vykonávala ďalšie, so Spoločnosťou súvisiace úkony,
• Zastupovala a vykonávala všetky potrebné úkony, na dopravnom  inšpektoráte polície, a 

to najm ä na prepis, prihlásenie, odhlásenie motorových vozidiel a motocyklov, ako aj 
zápis zmien v technických preukazoch,

• aby spoločnosť zastupovala pred  úradmi, inštitúciami a  tretím i osobami vo veciach 
týkajúcich sa podnikateľských aktivít Spoločnosti a aby podpisovala s tým súvisiace 
dokum enty a vyhotovovala s tým súvisiace písomnosti,

V Bratislave dňa 23.01.2020

Plnomocenstvo prijímam

ŕ
Ing. Eva Regulová

r <r J .

Pavel Sedlák, konateľ 
DCX spol. s r.o.



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Pavel SEDLÁK, dátum narodenia
bytom Zruč nad Sázavou, Mládeže č. p. 592, Česká republika, ktorého(ej) 

totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: osobne známy, ktorý(á) podpis na listine 
uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 58202/2020.

Andrea OLŠOVÁ 
zamestnanec poverený notárom 

JUDr. Romanom Blahom

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)

Bratislava dňa 23.1.2020



41

Zoznam výpisov č.:

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 89006/B

I. Obchodné meno

DCX spol. s r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
ul. 29. augusta 36/A
Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
PSČ: 811 09
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 47 133 694

IV. Deň zápisu: 04.05.2013

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných a psychotropných látok z II. a III. skupiny 
prílohy č. 1 zákona
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. prieskum trhu a verejnej mienky
9. reklamné a marketingové služby
10. prenájom hnuteľných vecí
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom
12. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu upratovacie práce
13. finančný leasing

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

J ô U O
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14. faktoring a forfaiting
15. administratívne služby
16. veľkodistribúcia humánnych liekov

VII. Štatutárny orgán: konateľ 

Meno a priezvisko: Pavol Sedlák
Bydlisko: N
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce:
PSČ:  _____
Štát: Česká republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Vznik funkcie: 10.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému 
alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:
Cloverdale Investment, a.s.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Branická 213/53
Názov obce: Braník, Praha 4
PSČ: 14700
Štát: Česká republika

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

IX. Výška základného imania

7 500,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

7 500,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti
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XI. Iné ďalšie právne skutočnosti
'"■ v

1. Obchpdná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.04.2013 podľa § 
57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,

| ^Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2014.
Wkj^hodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014.
4/ítozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2015 

‘̂ x^^oZbodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.03.2015.
- ^Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2015 

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.05.2017.

Bratislava 1, 11.03^020 

Správnosť výpisu sa potvrdzuje 

Za správnosť ýý^ísu: Monika Kondradová

( podpis oprávnenej osoby ) ( odtlačok úradnej pečiatky )
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Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 
Slovenská republika

Bratislava, 25.02.2020 
Číslo rozhodnutia: R/47/2020 
Reg. č.: D-32/2020

R O Z H O D N U T I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako vecne príslušný orgán štátnej správy na konanie 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len 
„Správny poriadok“) a § 129 ods.2 písm. e) bodu 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon“) v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. b) bodu 3. a § 8 ods. 3 zákona, v správnom 
konaní o žiadosti žiadateľa DCX spol. s r. o., so sídlom ul. 29 augusta 36/A, 811 09 Bratislava, 
IČO 47 133 694, v zmysle § 7 ods. 6 zákona v súčinnosti s ustanovením § 46 a nasl. Správneho 
poriadku o vydanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi vo veľkodistribúcii humánnych liekov 
po predložení potrebných podkladov rozhodol

t a k t o :

Žiadosti o vydanie povolenia žiadateľa DCX spol. s r. o., so sídlom ul. 29 augusta 36/A, 
811 09 Bratislava, IČO 47 133 694, sa vyhovuje a žiadateľovi sa povoľuje zaobchádzanie 
s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcie humánnych liekov.

Štatutárny zástupca:
Pavel Sedlák, , bytom Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká
republika.

Odborný zástupca za veľkodistribúciu je:
PharmDr. Anna Dlhopolcová.

Miesto výkonu činnosti:
Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva

Platnosť:
Deň začatia činnosti je deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Súčasne sa ruší rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv č. R/132/2019 zo dňa 
06.06.2019, právoplatné dňa 14.06.2019, uvedené pod Reg. č. D-32/2019, ktorým, bolo 
povolené spoločnosti DCX spol. s r. o., so sídlom ul. 29 augusta 36/A, 811 09 Bratislava, IČO 
47 133 694 zaobchádzať s liekmi vo veľkodistribúcii humánnych liekov.



Odôvodnenie:
Po preskúmaní žiadosti žiadateľa DCX spol. s r. o., so sídlom ul. 29 augusta 36/A, 
811 09 Bratislava, IČO 47 133 694 zo dňa 27.01.2020, evidovanej ŠÚKL pod č.: 
2063/2019/620, doplnenú dňa 21.02.2020 o vydanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi vo 
veľkodistribúcii humánnych liekov z dôvodu nového druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi -  
zrušenia skladu s miestom výkonu činnosti Levická 11, Nitra, správny orgán konštatuje, že 
žiadateľ splnil zákonom stanovené podmienky na vydanie povolenia podľa ustanovení §§ 3 ,4 , 
5, 6 a 8 ods. 3 zákona.
Na základe uvedených skutočností rozhodol správny orgán tak, ako je  uvedené vo výrokovej 
časti rozhodnutia.

Podmienky a povinnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov sú uvedené 
v ustanoveniach §§ 17, 18 a 74a zákona.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. Správneho poriadku. Podľa 
§ 54 Správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia 
na Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Toto rozhodnutie je  po nadobudnutí právoplatnosti v dôsledku využitia riadneho opravného 
prostriedku preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Pharm D r. Zuzana Baťová, PhD.
riaditeľka



S U K Ľ - - ®
STATNÝ OSTAV PRE KONTROLU UECIV

ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV 
Kvetná 11, 821 08 Bratislava 26

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti 

ROZHODNUTIE  

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv č. R /47/2020

Dátum vydania: 25.02.2020  
Spisová značka: 2063/2020/620  
Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 28.02.2020  
Dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 02.03.2020

Poznámka:
Dátum vytvorenia doložky 02.03.2020 Vytvoril: Bc.PharmDr. Radová Kornélia



Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 20. apríla 2020 7:40
Komu: 'vladimir.klauzer@dcx.sk'
Kópia: vo@dcx.sk
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu - Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň ŠN

sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní podľa § 117 na možné dodávanie Lekárskych roztokov pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. 
Svorada Zobor, n. o. Nitra, ste sto svojou cenovou ponukou 42 472,93 € bez DPH na obdobie 18 mesiacov od 
podpisu Zmluvy boli úspešný. Na základe vašej úspešnosti si vás dovoľujeme požiadať o doručenie Zmluvy v dvoch 
vyhotoveniach, z vašej strany podpísané a opečiatkované ku nám na podpis. Po podpise z našej strany vám bude 
jedno vyhotovenie Zmluvy vrátené. Zmluvu žiadame doručiť na adresu ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 
949 88 Nitra -  Zobor, aby mohla byť čo najskôr podpísaná.
Zmluva tvorí prílohu našej Výzvy na predkladanie ponúk.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Formulár Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní

Meno: Plameň
Priezvisko: (titul) Kabaivanov, MUDr.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu riaditeľa ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právomoci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

štatutár podpisujúci zmluvu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 

"Lekárske roztoky"

soŕn/nie som
v konflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:


