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Dôvod prieskumu Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy

Predmet a klasifikácia 
produkcie Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy

Požadované parametre ceny bez DPH

Spôsob prieskumu cenovým prieskumom
Dátum 20.4.2020

Názov, sídlo 
dodávateľa

1 M ED -ART, spol. s.r.o., Hornočerm ánska 4, 949 01 Nitra 37 593,12
2 U N IPH A R M A  a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 29 176,26
3 PH O EN IX  a.s.,Pribylinská 2, 831 04 Bratislava C P  sa nezúčastnia
4 P H A R M O S  a.s., Levická 11, 949 01 Nitra C P  sa nezúčastnia

Rozhodnutie
Dodávateľ bol vybraný na základe najnižšej ponúknutej ceny.

Vybraný dodávateľ
UNIPHARMA, 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

Obstarávacia cena 29 176,26 € bez DPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

20.4.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
20.4.2020

Schválil
MUDr. Plameň Kabaivanov 

riaditeľ
podpis Dátum

20.4.2020
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1948 Slovenskej zdravotnícky univerzity

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň 
ŠN 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 Liečiv pre funkčné GIT.

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

Na základe takto určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zákazku s nízkou 
hodnotou a bude obstarávaná postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 1 1 7 ’ 
zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25 000,00 € bez DPH €,

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

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
ekonomicko-prevádzkový námestník

V Nitre: é j  jfa lo

Kláštorská 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, www. snzobor. s k . IČO: 37971832
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Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobory n,o. 
Nemocnica podporujúca zdravie

Výucbová základňa hS5S2í?
Slovensky univerzity

Health

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nem ocnica sv. Svorada Zobor, n. o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a dop lnen í n iektorých zákonov vyzýva záujem cov/uchádzačov na predloženie 
cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Špecia lizovaná nem ocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra
IČO: 37971832
Telefón: 037/6941227, 037/6941287
Fax: 037/6510616
Kontaktná osoba: M UD r. Daniel Magula CSc., nám estník LZS 
E-mail: magula(5)snzobor.sk

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

Predmet zákazky: Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy 

Hlavný slovník: CPV 33642200 - 4 

Cena za predmet zákazky:
Cena za zákazku m usí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znen í neskorších 
predpisov, vyhlášky M F SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

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

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

Maximálna akceptovateľná cena: 25 000,- € bez DPH

Platobné podmienky: platba bezhotovostným  platobným  stykom  -  prevodom , splatnosť faktúr po 
dodan í tovaru, vystavení a doručen í faktúry.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť e lektron icky do 16.4.2020 do 12.00 hod. 
na adresu: gazova@snzobor.sk

Kritériom hodnotenia : Najnižšia cena za celý predm et zákazky bez DPH.

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

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


Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú uchádzači/záujem covia v slovenskom  jazyku.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Záujemcom sa neum ožňuje rozdeliť predm et zákazky.

VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Záujemcom sa neum ožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovaném u 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 nem ocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 01 Nitra -  nemocničná 
lekáreň.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Predm et zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov vere jného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovan ie predm etu zákazky.
P latobné podm ienky sú uvedené v návrhu zm luvy, ktorá tvorí prílohu te jto  výzvy.

ZMLUVA:
Typ zm luvy na poskytnutie predm etu zákazky: Kúpna zm luva podľa § 409 až § 470 zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Trvanie zm luvy na dodan ie predm etu zákazky: 24 mesiacov od uzavretia zm luvy.

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 dokladm i budú doručené elektron icky na odde len ie nákupu a VO na adresu: 
gazova@snzobor.sk.

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

(živnostenské oprávnen ie a lebo výpis zo živnostenského registra a lebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo 
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom  m usí byť zapísaný predm et podnikan ia oprávňujúci 
uchádzača na dodan ie požadovaného predmetu záka zky -n eove ren á  kópia

2. Uchádzač nesm ie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo vere jnom  obstarávaní, 

ktorý ved ie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, tú to  skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tom to registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená.
3. Vere jný obstarávateľ nesm ie uzavrieť zm luvu s uchádzačom , ktorý nespĺňa podm ienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. f).

Dodacia lehota : 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom.
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY:
platné povo len ie M Z SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotn íckych pom ôcok v zmysle zákona 
č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znen í neskorších predpisov 
súhlas, že uchádzač súhlasí s podm ienkam i uvedeným i vo Výzve na predkladanie ponúk 
a s podm ienkam i Zm luvy
čestné preh lásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo vere jnom  obstarávaní

- tabuľka - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány s cenam i bez DPH

VYHODNOCOVANIE PONÚK:
Po doručen í ponúk na gazova(5)snzobor.sk. budú ponuky zaevidované na sekretariáte Riaditeľstva ŠN 
sv. Svorada Zobor, n. o . , posúdené a vyhodnotené na odde len í nákupu a VO.
Po posúdení a skontro lovan í doručených dokladov budú uchádzači e lektron icky in form ovan í 
o výsledku vyhodnoten ia predm etného cenového prieskumu.

Použitie elektronickej aukcie: NIE !!

UZAVRETIE ZMLUVY:
Verejný obstarávateľ uzavrie zm luvu s úspešným uchádzačom na základe pred loženého 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 a lebo záujemcov nesplnil podm ienky určené verejným  

obstarávateľom
ani jedna z pred ložených ponúk nezodpovedá požiadavkám  určených verejným 
obstarávateľom
pri prekročen í m axim álne akceptovateľnej ceny verejným  obstarávateľom  
pri doručen í jednej cenovej ponuky (v závislosti od ponúknutej ceny)

Vere jný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zm enili okolnosti, za ktorých sa 
cenový prieskum  vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osob itného zreteľa, pre ktoré nem ožno od 
verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom  prieskum e 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. Zdenko Svoboda, M BA  
ekonom icko-prevádzkový nám estník

V  Nitre: é- ty k le
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ZMLUVA O DODÁVKE LIEKOV
podľa § 409 a nas. Zákona č. 513/1991 Z. z., O bchodný zákonník 

v znen í neskorších predpisov

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

ZMLUVNÉ STRANY

( ďalej len „predávajúci" ]

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

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
37971832 
2021877792 
SK2021877792
MUDr. Plameň Kabaivanov, riad iteľ 
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 znen í neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v plnom  znen í a súvisiacim i 
všeobecne záväzným i predpism i, tú to 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, zdravotn íckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotn íctve a o zmene a dop lnen í n iektorých zákonov, v znen í neskorších 
predpisov.



Záväzkové práva a povinnosti účastníkov tejto zm luvy sa riadia režim om  Obchodného zákonníka 
v p latnom  znení a súvisiacim i všeobecne záväzným i právnym i predpism i, ktorým i sú účastníci kúpnej 
zm luvy viazaní.

3)
Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim  v postavení vere jného obstarávateľa 
podľa príslušných ustanoven í zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a dop lnen í 
n iektorých zákonov, sa účastníci dohod li na podm ienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych 
pom ôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy.

2)

II.
PREDMET ZMLUVY

1)
Predm etom  tejto zm luvy sú opakované dodávky liekov, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu v m nožstve podľa potreby kupujúceho spresnenej v d ielčích objednávkach v súlade 
s druhovou špecifikáciou (vrátane ceny), uvedenou v prílohe č. 1 te jto  zm luvy 
Uvedené množstvá nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa 
ind ividuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnóz pacientov.

2 )
Cenník jednotkových cien podľa sortim entnej skladby predm etu kúpy je špecifikovaný v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, ktorá tvo rí jej nedeliteľnú súčasť. Jednotlivé strany cenníka sú očíslované. Cenník je 
podpísaný účastníkm i zm luvy.

3)
Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať položkovite identifikáciu -  druhové označenie -  
predm etu dodávky, jednotkovú cenu podľa cenníka p latného v deň odoslania objednávky 
predávajúcemu a ce lkový počet kusov každého druhového predm etu dodávky.

Objednávka m usí obsahovať:
odvolávku na tú to  kúpnu zm luvu 
požadovaný term ín  plnenia

- dátum  vyhotoven ia 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 m ieste podľa 
podm ienok tejto kúpnej zmluvy.
Spolu s dodávkou tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu: 

dodací list s identifikáciou  predm etu dodávok
- faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v sú lade s ust. § 71 ods. 

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

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

2)
Lehota na dodanie tovaru je dohodnutá účastníkm i na 24 hodín ( najneskôr však do 3 dn í ) od 
doručenia a prevzatia objednávky predávajúcim .

3)
Možnosť a podm ienky odosie lan ia objednávok elektron ickou poštou dohodnú účastníci m im o rámca 
obsahu tejto zm luvy.

4)
Dopravu tovaru zabezpečuje do m iesta 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 up latn í kupujúci v zmysle reklam ačného konania v súlade s podm ienkam i dohodnutým i 
v tejto zmluve.

5)
Časom splnenia predm etu dodávky sa rozum ie dátum  odovzdania a prevzatia predm etu plnenia 
v nemocničnej lekárni kupujúceho dohodnutým  spôsobom.

IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1)
Kúpna cena a špecifikácia predm etu 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 predm etu dodávok podľa druhovej špecifikácie každej 
kom odity (v prílohe č. 1 ) je dohodnutá vrátane DPH, cla, dopravy a iných nákladov predávajúceho.

3)
Zmena jednotkových cien všetkých druhov kom odít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č. 1 
tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať písomnú form u 
číslovaného a datovaného dodatku k te jto  zm luve a m usí byť podpísaná oprávneným i zástupcam i 
účastníkov, inak je neplatná.
Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zm luve), ktorý je k dispozícii 
kupujúcemu v deň odoslania dielčej objednávky a to odo dňa jej prevzatia, do doby sp latnosti faktúry 
vzťahujúcej sa na tú to  konkrétnu d ie lč iu  objednávku.

4)
Aktualizácia kúpnej ceny sa up latn í vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie a lebo zníženie ceny je dôsledkom  legislatívnych zm ien v cenovej oblasti, 
ktoré strany nemôžu ovplyvniť,

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

5)
Daňovým dokladom  je pre účastníkov zm luvy faktúra. Každá faktúra m usí obsahovať okrem  
form álnych nálež itostí (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  to tožný s dátum om  uvedeným na dodacom  liste (čl. II. bod 4 zm luvy ), 
dátum  odoslania faktúry a dátum  splatnosti faktúry podľa dohody v te jto  zm luve.

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 dohod li, 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  dohod li, 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 podm ienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci p ísom ný súhlas M Z SR:

V.
DODACIE PODMIENKY V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

1)
Predávajúci, ak sa po uzavretí te jto  zm luvy dohodne s kupujúcim  na zriaden í prevádzky skladu svojho 
tovaru (v rozsahu predm etu tejto zm luvy ) v m ieste sídla kupujúceho, je povinný plniť dodávky 
bezprostredne -  okam žite po prijatí objednávky. Pri priamej dodávke tovaru do 24 hodín od prevzatia 
objednávky.
V tom to prípade môžu účastníci dohodnúť doručovanie objednávok aj e lektron ickou poštou alebo 
telefonicky. Takto objednaný a prevzatý tovar dodatočne potvrd í kupujúci vyhotoven ím  písomnej 
form y objednávky.

Predávajúci je povinný písom ne požiadať kupujúceho o pred ĺženie term ínu plnenia v prípade vzniku 
okolností na jeho strane, ktoré mu bránia splniť povinnosť dodávky v rozsahu objednaného tovaru 
v dohodnutom  term íne. Kupujúci je povinný sa k žiadosti vyjadriť do 3 pracovných dní.
Ak kupujúci oznám i, že žiadosť predávajúceho o predĺženie term ínu p lnenia dodávky neakceptuje, 
platí, že objednávka sa v ce lom  rozsahu ruší.

3)
Ak predávajúci nebude schopný počas doby p latnosti te jto  zm luvy, z dôvodov oko lností na jeho 
strane dodať tovar podľa d ie lčej 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 písom nom  dohovore s predávajúcim .
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Vo výnim očných prípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, je tento 
oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je predm etom  tejto  zm luvy v nevyhnutne 
potrebnom  množstve na pokrytie nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, po písomnom  
dohovore s predávajúcim . Spôsob dorozum ievania dohodnú účastníci m im o rámca te jto  zmluvy.

4)

VI.
SANKCIE ZA OMEŠKANIE

1)
Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným  plnením  dohodnutým  v článku IV. bod 6) te jto  zm luvy, predávajúci 
je oprávnený vyúčtovať kupujúcem u úrok za om eškanie s peňažným plnením  vo výške 0,05 % dlžnej 
sumy za každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po sp latnosti príslušnej faktúry, až do dňa jej 
úhrady prip ísaním  na účet predávajúceho.

2)
Ak predávajúci mešká sp ln en ím  term ínu dodávky objednaného tovaru v zmysle článku III. Bod 2) 
tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu za om eškanie s p lnením  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 om eškania nepočíta, pokiaľ došlo k dodaniu 
(odovzdaniu) tovaru na dohodnutom  m ieste v pracovný deň kalendárneho týždňa do 12.00 hodiny.

VII.
REKLAMÁCIE Z VÁD TOVARU

1)
Kupujúce je povinný pri každej dodávke uskutočniť kvantitatívnu a kva litatívnu kontro lu  predmetu 
dodávky podľa doručeného dodacieho listu.

2 )
Kvantitatívne vady tovaru, ktoré nebo li 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 reklam áciu v týchto lehotách, nárok 
kupujúceho zaniká. Reklam ácie sa uplatňujú v písomnej fo rm e a doručujú sa do m iesta sídla 
predávajúceho.

3)
Chybný tovar podľa protoko lu  ŠÚKL, je kupujúci povinný odovzdať do 15 (pätnásť) dn í od vydania 
ZOKL.

4)
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okam ihom  jeho prevzatia od kupujúceho. 
Pokiaľ dôjde medzi účastníkm i zm luvy k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich zvád  
tovaru, ktorý bol reklam ovaný kupujúcim  včas, účastníci sa dohodli, že posúdenia sporných nárokov 
prenechajú na rozhodnutie odborn íkov od firm y výrobcu a odborn íkov nezávislej odbornej inštitúcie 
kontroly kvality, ktorých prizvú na rokovanie k predm etu sporu. Výsledok posudku o zistenej povahe 
reklamovanej vady vo väzbe na príč iny jej vzniku, sa zástupcovia účastn íkov zm luvy 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

Práva a povinnosti účastn íkov kúpnej zm luvy v súvislosti so zodpovednosťou za akosť a množstvo 
každej čiastkovej dodávky predm etu kúpy sa riadia príslušným i ustanoveniam i všeobecne záväzných 
právnych predpisov, pokiaľ zm luva alebo osob itný predpis neustanovuje inak.

2 )
Predávajúci poskytuje kupujúcem u záruku za akosť predm etu predaja v záručnej dobe, ktorá je 
stanovená výrobcom .

3)
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim  neodbornou m anipuláciou a lebo nesprávnym 
skladovaním  predm etu kúpy.

4)
Vady predm etu dodania je nutné uplatniť u predávajúceho do 15 dn í od ich zistenia v záručnej dobe. 
Ak má vec vady, ktoré ju robia neupotreb iteľnou na dohodnutý účel, má kupujúci právo na 
odstránen ie vady v lehote do 5 dn í odo dňa kedy bolo predávajúcem u oznám ené, že ním dodaná vec 
má vady.
Ak zistí vady tovaru štátny ústav pre kontrolu liečiv SR, má kupujúci právo na vráten ie vadného 
tovaru predávajúcem u do 15 dn í od ZOKL. Právo na vráten ie príslušnej dodávky tovaru má kupujúci 
vždy, ak zistí, že záruka za akosť (doba expirácie) je podľa nasledovného bodu.

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

a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov
vráten ie tovaru kúpeného 6 m esiacov pred koncom  doby jeho použiteľnosti,

b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky
vrátenie tovaru kúpeného v obdob í 3 mesiace pred koncom  doby jeho použiteľnosti

c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok
vrátenie tovaru kúpeného v obdob í 1 mesiac pred koncom  doby jeho použiteľnosti.

Toto ustanovenie nem usí byť dodržané na výslovnú žiadosť kupujúceho.

6 )
Tieto záručné podm ienky sú záväzné pre oboch účastníkov zm luvného vzťahu.

1)
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IX. 
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

D
Zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania zm luvným i stranam i a účinnosť dňom  nasledujúcim  
po dni jej zverejnenia v Centrá lnom  registri zmlúv.

2 )
Táto zmluva s uzatvára na dobu trvania 18 m esiacov od podpísania zm luvy. V  prípade, že všetky 
zdravotné poisťovne budú obstarávať predm et obstarávania centrálne, tak sa zm luva skráti do doby 
začiatku platnosti centrá lneho obstarania tovaru alebo v prípade, že iba n iektoré zo zdravotných 
poisťovní budú obstarávať centrá lne, tak zm luva bude pokračovať ďalej, ale so zníženým  odberom  
predpokladaného množstva tovaru.

3)
Zm luvu možno predĺžiť p ísom nou dohodou strán na dobu nevyhnutne potrebnú pre uzatvorenie 
novej zm luvy kupujúceho v zmysle postupu daného zákonom  o verejnom  obstarávaní.

4)
Aj pred uplynutím  predpokladanej doby trvania zm luvného vzťahu je možné zm luvu jednostranne 
vypovedať ktorýmkoľvek účastn íkom  v lehote troch mesiacov ku koncu ka lendárneho štvrťroka.

5)Tým nie je dotknuté právo strán ukončiť zm luvný vzťah dohodou. Dohoda o zániku zm luvy musí 
mať písomnú form u a m usí by podpísaná oprávneným i zástupcam i účastníkov.

X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)
Zmenu obsahu a podm ienok dohodnutých v tejto zm luve možno meniť na základe písom nej dohody 
účastníkov, vo form e číslovaného a datovaného dodatku k zm luve, s výslovným  uvedením  
skutkového dôvodu takejto zmeny. Dodatok k zm luve musí byť podpísaný zástupcam i účastníkov 
oprávneným i konať v mene toh to  účastníka.
2)
Z dôvodu zákonných obm edzení, ktorým i je kupujúci viazaný podľa zákona o verejnom  obstarávaní, 
dodatkom  k zm luve nie je m ožné rozšíriť sortim ent predm etu dodávok, ktoré boli hodnotené 
verejným  obstarávateľom  v rámci verejnej súťaže.
Ak sa v priebehu p latnosti te jto  zm luvy nahrádza pôvodný druh tovaru, ktorý bol predm etom  
verejného obstarávania, akostne inovovaným  výrobkom  so súhlasom  príslušných orgánov SR pri 
zachovaní funkčnosti a základných param etrov vym ienených kupujúcim , nejde o rozšírenie 
sortim entu dodávok.

3)
Ak má zmena predm etu dodávok inováciou dopad aj na výšku dohodnutej ceny toh to  tovaru, 
predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu povolenie vydané príslušným  orgánom  štátnej správy 
k d istribúcii toh to  tovaru na zdravotn ícke účely a návrh dodatku k te jto  zm luve pre účely dohody 
o zmene dohodnutých podm ienok. V návrhu dodatku predávajúci uvedie skutkový dôvod 
navrhovanej zmeny vo vzťahu k pôvodném u druhovém u označeniu výrobkov a k cene. Kupujúci je 
povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene v lehote do 15 dní od doručenia p ísomného 
návrhu o zmene zm luvy z dôvodov uvedených v tom to bode.
Pokiaľ medzi účastn íkm i nedôjde k dohode o zmene ceny týkajúcej sa inovovaného predmetu 
dodávok, účastníci majú právo odstúpiť od tej časti kúpnej zm luvy, ktorá sa týka toh to  predm etu 
dodávok.
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Zástupcovia účastn íkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom  a podm ienkam i te jto  zm luvy riadne 
oboznám ili, porozum eli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by brán ili jej platnému 
uzatvoreniu. Vyhlasujú, že dohodnuté podm ienky sú prejavom  ich slobodnej vôle vyjadrenej 
zrozum iteľne, určite a vážne.
Na znak súhlasu potvrdzujú zm luvné dojednania vlastnoručným  podpisom

Zmluva je vyhotovená v 2 exem plároch, z ktorých kupujúci dostane 1 vyhotoven ie a predávajúci 
dostane 1 vyhotovenie.

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu te jto  zm luvy sa riadia príslušným i 
všeobecne záväzným i právnym i predpism i.

5)

Predávajúci: Kupujúci:

M UD r. Plameň Kabaivanov, riaditeľ

V, dňa V, dňa



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 „Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy 
pre nemocničnú 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 obstarávateľa, 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 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 mohla 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
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Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy(CPV 33642200-4)

NÁZOV ÚČINNEJ
ATC LÁTKY DOPLNOK

SPO TREBA V
BALENIACH JEDNOT.MN inj/amp/ks/tbl/cps

HODNOTA V € bez 
DPH

A04AA01 ondansetrón sol inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.hnedá)

A04AA01 ondansetrón tbl flm 10x8 mg (blis.PVC/AI)

A04AA05 palonosetrón sol inj 1x5 ml/250 pg (amp.skl.)

A04AA55 palonosetrón, cps dur 1x300 mg/0,5 mg (blis.AI/AI)
kombinácie

A04AD 12 aprepitant cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.AI/AI)

308

42

918

280

1540 inj. 

420 tbl 

918 inj 

280 cps 

2 ks

Spolu:

Spolu:

Spolu:

Spolu:

Spolu:

CELKOVÝ SUMÁR: bez DPH



^ T v-v,.
Špecializovaná nemocnica sv. Svoraáa Zobor,; n. o. 

Nemocnica podporujúca zdravie

Slovenskej zdravotníckej univerzity
Health
Promotíng
Hospitals

Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

,Liečivá pre funkčné GIT pre nemocničnú lekáreň“

Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk

K ontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záuj em co v

A dresa odoslan ia V ýzvy na 
predkladanie ponúk

D átum  odoslan ia  /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

UNIPHARMA a.s. 
Opatovská cesta 4 
972 01 Bojnice

elektronicky
rhabovcik®, uninharma.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

PHOENIX Z. z., a. s. 
Pribylinská 2/A 
931 04 Bratislava

elektronicky
petra.budayova@phoenix.sk
silvia.papayová@phoenix.sk

6.4.2020 D. Gažová

Pharmos a.s 
Levická 255
949 01 Nitra - Chrenová

elektronicky
info@pharmos 6.4.2020 D. Gažová

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

mailto:unipharma@unipharma.sk
mailto:koprda.dusan@med-art.sk
mailto:petra.budayova@phoenix.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 11:23
Komu: 'Info'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre funkčné GIT.doc; Liečivá pre funkčné

gastrointenstinálne poruchy.xls

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predm etu Vášho podnikania si Vás dovoľujem e požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Liečiv pre funkčné gastrointestinálne 
poruchy pre nem ocničnú lekáreň Špecia lizovanej nem ocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie 
a tabuľka pre uvedenie cien tvo rí p rílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovaným i dokladm i prosíme 
poslať elektron icky na adresu: gazova(5)snzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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

mailto:gazova@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 11:23
Komu: 'BUDAYOVA Petra'
Kópia: 'PAPAYO VA Silvia'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre funkčné GIT.doc; Liečivá pre funkčné

gastrointenstinálne poruchy.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predm etu Vášho podnikania si Vás dovoľujem e požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Liečiv pre funkčné gastrointestinálne 
poruchy pre nem ocničnú lekáreň Špecia lizovanej nem ocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie 
a tabuľka pre uvedenie cien tvo rí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovaným i dokladm i prosíme 
poslať elektron icky na adresu: gazova(5)snzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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 11:22
Komu: 'koprda.dusan@med-art.sk'
Kópia: 'Dunda M ikuláš KAM '
Predmet: Ž iadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre funkčné GIT.doc; Liečivá pre funkčné

gastrointenstinálne poruchy.xls

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predm etu Vášho podnikania si Vás dovoľujem e požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Liečiv pre funkčné gastro intestinálne 
poruchy pre nem ocničnú lekáreň Špecia lizovanej nem ocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie 
a tabuľka pre uvedenie cien tvo rí p rílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovaným i dokladm i prosím e 
poslať elektron icky na adresu: gazovaOsnzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríla 2020 11:22
Komu: rhabovcik@unipharma.sk
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv. Svorada 

Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Liečivá pre funkčné gastrointenstinálne poruchy.xls; Výzva na predkladanie ponúk - 

Liečivá pre funkčné GIT.doc

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predm etu Vášho podnikania si Vás dovoľujem e požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Liečiv pre funkčné gastrointestinálne 
poruchy pre nem ocničnú lekáreň Špecia lizovanej nem ocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie 
a tabuľka pre uvedenie cien tvo rí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovaným i dokladm i prosím e 
poslať elektron icky na adresu: gazova(5)snzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Rastislav Habovčík <rhabovcík@unipharma.sk> 
utorok, 7. apríla 2020 11:01 
Daniela Gažová
Re: Ž iadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv. 
Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý deň,

potvrdzujem prijatie e-mailu.

S pozdravom

Ing. Rastislav Habovčík 
referent verejného obstarávania

Tel.: +421 46 51 54 146 
Mob.: +421 917 400 145 
Mail: rhabovcik@unipharma.sk

UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
ICO: 31 625 657
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R

Odosielateľ: Daniela Gažová (gazova@snzobor.sk)

Dátum: 06.04.2020 11:18 

Príjemca: rhabovcík@unipharma.sk

Predmet: Ž ia d o sť  o doručenie  cenovej ponuky - L ie č iv á  pre funkčné G IT  pre ŠN  sv . Svo rad a  Zobor, n. o. Nitra

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 Liečiv pre funkčné 
gastrointestinálne poruchy 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 oskenovaným i 
dokladmi prosíme poslať elektronicky na adresu: aazova@ snzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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

1
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Výucbová apkladňa
A.D. u ^  Health
1948 S h m m k m  ^ dm m tn/ŕkm  u triv e rv iŕu  Promoting

Hospitals

Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

„Liečivá pre funkčné GIT pre nemocničnú lekáreň“

VYSVETLENIE

K ontaktné údaje oslovených 
uchádzačov/záuj em cov

A dresa odoslan ia V ýzvy na 
predkladanie ponúk

D átum  odoslan ia  /M eno a 
podpis odosielajúcej osoby

UNIPHARMA a.s. 
Opatovská cesta 4 
972 01 Bojnice

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

8.4.2020 D. Gažová

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

elektronicky 
sekretariát®, tned-art.sk 
koprda.dusan@med-art.sk

8.4.2020 D. Gažová

PI 10ENIX Z.z., a.s. 
Pribvlinská 2/A 
931 04 Bratislava

elektronicky
petra.budayova@phoenix.sk

8.4.2020 D. Gažová

Pharmos a.s.
Levická 255
949 01 Nitra - Chrenová

elektronicky
info@pharmos.sk

8.4.2020 D. Gažová

Kláštorskä 134, 949 88 Nitra-Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn%obor.sk, wiviv. sn^obor. s k . IČO: 37971832

mailto:koprda.dusan@med-art.sk
mailto:petra.budayova@phoenix.sk
mailto:info@pharmos.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: streda, 8. apríla 2020 8:02
Komu: rhabovcik@unipharma.sk
Predmet: Vysvetlenie - Liečivá pre funkčné GIT ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie informácií vo Výzve na predkladanie ponúk -  Liečivá pre funkčné 
GIT predkladáme naše vysvetlenie a stanovisko:

žiadame o vysvetlenie informácií uverejnených vo výzve na predkladanie ponúk.

1) V položke číslo 1 žiadate dodať účinnú látku ondansetrón ako ampulu sklenenú hnedú. Je možné použiť liek 
vo forme čírej, sklenenej ampulky typu I?
Odpoveď: Ano, je  m ožné použiť liek vo form e čírej, sklenenej am pulky typu I.

2) V položke číslo 5 žiadate dodať účinnú látku aprepitant ako kapsulu s blistrom AI/AI. Je možné použiť liek vo 
forme kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo AI/OPA/AI/PVC?
Odpoveď: Áno, je  m ožné použiť liek vo form e kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo  
AI/OPA/AI/PVC.

S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: streda, 8. apríla 2020 8:04
Komu: 'koprda.dusan@med-art.sk'; 'Dunda M ikuláš KAM '
Predmet: Vysvetlenie - Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň, na základe žiadosti uchádzača/záujemcu o vysvetlenie informácií vo Výzve na predkladanie ponúk -  
Liečivá pre funkčné GIT predkladám e naše vysvetlenie a stanovisko:

žiadame o vysvetlenie informácií uverejnených vo výzve na predkladanie ponúk.

1) V položke číslo 1 žiadate dodať účinnú látku ondansetrón ako ampulu sklenenú hnedú. Je možné použiť liek 
vo forme čírej, sklenenej ampulky typu I?
Odpoveď: Ano, je  m ožné použiť liek vo form e čírej, sklenenej am pulky typu I.

2) V položke číslo 5 žiadate dodať účinnú látku aprepitant ako kapsulu s blistrom AI/AI. Je možné použiť liek vo 
forme kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo AI/OPA/AI/PVC?
Odpoveď: Áno, je  m ožné použiť liek vo form e kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo 
AI/OPA/AI/PVC.

S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: streda, 8. apríla 2020 8:05
Komu: 'BUDAYOVA Petra'
Predmet: Vysvetlenie - Liečivá pre funkčné GIT ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň, na základe žiadosti uchádzač/záujemcu o vysvetlenie informácií vo Výzve na predkladanie ponúk -  
Liečivá pre funkčné GIT predkladáme naše vysvetlenie a stanovisko:

žiadame o vysvetlenie informácií uverejnených vo výzve na predkladanie ponúk.

1) V položke číslo 1 žiadate dodať účinnú látku ondansetrón ako ampulu sklenenú hnedú. Je možné použiť liek 
vo forme čírej, sklenenej ampulky typu I?
Odpoveď: Ano, je možné použiť Mek vo forme čírej, sklenenej ampulky typu I.

2) V položke číslo 5 žiadate dodať účinnú látku aprepitant ako kapsulu s blistrom AI/AI. Je možné použiť liek vo 
forme kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo AI/OPA/AI/PVC?
Odpoveď: Áno, je možné použiť liek vo forme kapsuly s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo 
AI/OPA/AI/PVC.

S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1

mailto:gazova@snzobor.sk


Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: streda, 8. apríla 2020 8:06
Komu: 'Info'
Predmet: Vysvetlenie - Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Dobrý deň, na základe žiadosti uchádzača/záujemcu o vysvetlenie informácií vo Výzve na predkladanie ponúk -  
Liečivá pre funkčné GIT predkladám e naše vysvetlenie a stanovisko:

žiadame o vysvetlenie informácií uverejnených vo výzve na predkladanie ponúk.

1) V položke číslo 1 žiadate dodať účinnú látku ondansetrón ako ampulu sklenenú hnedú. Je možné použiť liek 
vo forme čírej, sklenenej ampulky typu I?
Odpoveď: Ano, je  m ožné použiť liek vo form e čírej, sklenenej am pulky typu I.

2) V položke číslo 5 žiadate dodať účinnú látku aprepitant ako kapsulu s blistrom AI/AI. Je možné použiť liek vo 
forme kapsu[y s blistrom OPA/AI/PVC/AI alebo AI/OPA/AI/PVC?
Odpoveď: Áno, je  m ožné použiť liek vo form e kapsuly s blistrom  OPA/AI/PVC/AI alebo 
AI/OPA/AI/PVC.

S pozdravom 
Daniela Gažová 
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1
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Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Rastislav Habovčík <rhabovcik@ unipharma.sk> 
štvrtok, 16. apríla 2020 13:30 
Daniela Gažová
Re: Ž iadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv.
Svorada Zobor, n. o. Nitra
Tabulka.pdf; Cestne vyhlasenie.pdf; Zm luva.pdfPrílohy:

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielam cenovú ponuku.

S pozdravom

Ing. Rastislav Habovčík 
referent verejného obstarávania

Tel.: +421 46 51 54 146 
Mob.: +421 917 400 145 
Mail: rhabovcik@unipharma.sk

UNIPHARMA - 1 . slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
ICO: 31 625 657
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R

Odosielateľ: Daniela Gažová (gazova@snzobor.sk)

Dátum: 06.04.2020 11:18

Príjemca: rhabovcik@unipharma.sk

Predmet: Ž ia d o sť  o doručenie  cenovej ponuky - L ie č iv á  pre funkčné G IT  pre ŠN  sv. Svo rad a  Zobor, n. o. Nitra

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 Liečiv pre funkčné 
gastrointestinálne poruchy 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 oskenovaným i 
dokladmi prosíme poslať elektronicky na adresu: qazova@ snzobor.sk. najneskôr do 16.4.2020 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

1
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Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy(CPV 33642200-4)

NÁZOV 
ATC ÚČINNEJ LÁTK Y

DOPLNOK
SPOTREBA

V JEDNO T .M N inj/«T*>/ks/tbl/cps ŠUKL
BALENIACH

Názov

A04AA01 ondansetrón sollnj5x4ml/8mg(amp.skl.hnedá)

A04AA01 ondansetrón tbl flm 1Cb<8 mg (blis.PVC/Al)

A04AA05 palonosetrón sól Inj 1x5 ml/250 pg  (amp.skl.)

A04AA55 palonosetrón, cpsdur 1x300mg/0.5 mg (blisAl/AI) 
kombinácie

A04AD12 apreptant cps dur 1x125mg+ 2x80 mg (blis.AJ/AI)

308

42

280

1540 inj. 

420 tbl 

918 inj 

280 cps 

2 ks

35816 ONDANSETRÓN KABI 2MG/ML

95221 ONSETROGEN 8 MO

98938 PALONOSETRON ACCORD SOL INJ 1X5ML/250MCO

5287B AKYNZEO 300MO/0.5MG C P S  DUR 1 KS

OA92D APREPITANT STADA 2X80MG+1X125MG SET

PC za balenie 
v« (b e z  D PH)

5,73 Spolu:

10,71 Spolu:

10,64 Spolu:

61,32 Spolu:

1224 Spolu:

HODNOTA V € 
bez D PH

1 764,84

449.82

9 767,52

17 169.60

2448

CELKOVÝ SUMÁR: bezDPH

A*HPHASMA
» » -  í- "7̂ L'íf ̂ for

29 176,26 €

RNDÍ Tomijláv Jurík, CSc. 
p r e d k a  predstave nstva

iv ra run  ju r ix , m h a  
č le n  p re d s ta v en s tv a



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a  sídla/núesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy 
pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“, ktoré sú určené 
v o Výzve na predkladanie pomĺk 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, potvrdema, doklady, dokumenty aiídaje uvedené v  ponuke sú pravdivé 
a úplné,

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

predkladá iba jednu ponuku a nie j e osobou, ktorej tecluúcké alebo odborné kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo tecluúckej spôsobilosti v tomto cenovom 
prieskume

- nie j e členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a j ej piilohách 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 súlúas 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 súlúas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 
prieskumu zákazky aarclúvácie 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 bym olúa byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstar ávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by molúi viesť k zvýhodneniu jeho 
postavenia v cenovom prieskume

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionáhie zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky



c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by inolila 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.
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ZMLUVA O DODÁVKE LIEKOV 
podľa § 409 a nas. Zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

ZM LUVNÉ STRANY

UNIPHARM A -1 . slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
31625657
2020468780
SK2020468780
RNDr. Tom islav Jurik, CSc., predseda predstavenstva 
BA. M artin  Jurik, M BA , č len prestavenstva 
Tatra banka, a.s.
SK55 1100 0000 0026 2600 5048

a

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
37971832 
2021877792 
SK2021877792
M UD r. P lam eň Kabaivanov, riad ite ľ 
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 znen í neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotn íckych pom ôckach v p lnom  znen í a súvisiacim i 
všeobecne záväzným i predpism i, tú to  kúpnu zm luvu.

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1)
Kupujúci je  poskytovateľom  špecia lizovanej zdravotnej starostlivosti podľa prís lušných ustanovení 
zákona NR SR č. 578/2004 Z .z. o poskytovateľoch, zdravotníckych pracovn íkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotn íctve a o zm ene a dop lnen í n iektorých zákonov, v znen í neskorších 
predpisov.

2)
Záväzkové práva a povinnosti účastn íkov te jto  zm luvy sa riadia režim om  O bchodného zákonníka 
v p latnom  znen í a súvisiacim i všeobecne záväzným i právnym i predpism i, ktorým i sú účastníci kúpnej 
zm luvy viazaní.

3)
Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim  v postaven í vere jného obstarávateľa 
podľa príslušných ustanoven í zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o vere jnom  obstarávan í a dop lnen í

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

{ ďalej len „predávajúci" )

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



n iektorých zákonov, sa účastníci dohod li na podm ienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych 
pom ôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnu té  v obsahu te jto  zmluvy.

II.
PREDM ET ZM LUVY

1)
Predm etom  te jto  zm luvy sú opakované dodávky liekov, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcem u v m nožstve podľa potreby kupujúceho spresnenej v d ie lč ích  objednávkach v sú lade 
s druhovou  špecifikáciou (vrátane ceny), uvedenou v p rílohe č. 1 te jto  zm luvy 
Uvedené m nožstvá n ie  sú pre obstarávateľskú organ izáciu  záväzné a budú sa konkretizovať podľa 
ind iv iduálnych objednávok v závislosti od  počtu a diagnóz pacientov.

2)
Cenník jednotkových  cien podľa sortim entnej skladby predm etu kúpy je špecifikovaný v prílohe č. 1 
te jto  zmluvy, ktorá tvo rí jej nedeliteľnú súčasť. Jednotlivé strany cenníka sú očíslované. Cenník je 
podpísaný účastn íkm i zmluvy.

3)
Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať po ložkovite  identifikáciu  -  d ruhové označenie -  
predm etu dodávky, jednotkovú  cenu podľa cenníka p latného v deň odoslania  objednávky 
predávajúcem u a ce lkový počet kusov každého druhového predm etu dodávky.

Objednávka m usí obsahovať:
- odvolávku na tú to  kúpnu zm luvu 

požadovaný te rm ín  plnenia
- dátum  vyhotoven ia  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 m ieste podlá 
podm ienok te jto  kúpnej zm luvy.
Spolu s dodávkou tovaru  sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu:

- dodací list s iden tifikác iou  p redm etu dodávok
- faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v  sú lade s ust. § 71 ods. 

2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v p latnom  znení.

III.
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

1)
M iestom  plnenia dodávok zo strany predávajúceho je podľa d ispozíc ie  kupujúceho jeho  sídlo: 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra -  nemocničná 
lekáreň.

2)
Lehota na dodan ie tova ru  je  dohodnutá účastníkm i na 24 hodín ( najneskôr však do 3 dn í ) od 
doručen ia  a prevzatia objednávky predávajúcim .

3)
M ožnosť a podm ienky odosie lan ia  objednávok e lektron ickou  poštou dohodnú účastn íc i m im o rámca 
obsahu te jto  zm luvy.

str. 2



4)
Dopravu tovaru  zabezpečuje do m iesta určenia na svoje náklady a nebezpečenstvo predávajúci. 
Riadnym prevzatím  tovaru  od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo jeho  poškodenia na 
kupujúceho. Tým n ie sú dotknuté práva kupujúceho z vád tovaru, ktoré vyjdú najavo dodatočne 
a ktoré up la tn í kupujúci v zmysle reklam ačného konania v sú lade s podm ienkam i dohodnutým i 
v te jto  zm luve.

5)
Časom sp lnenia p redm etu  dodávky sa rozum ie dátum  odovzdania a prevzatia p redm etu  plnenia 
v nem ocničnej lekárni kupujúceho dohodnutým  spôsobom .

IV.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1)
Kúpna cena a špecifikácia  p redm etu  plnenia v počte podľa úspešnosti ponuky na jedno tlivé  časti 
verejnej súťaže sú uvedené v prílohe č. 1 k zm luve.

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

3)
Zm ena jednotkových cien všetkých druhov kom odít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v prílohe č. 1 
te jto  zm luvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda m usí mať p ísom nú form u 
číslovaného a datovaného dodatku  k tejto zm luve a m usí byť podpísaná oprávneným i zástupcam i 
účastníkov, inak je  neplatná.
Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka (príloha č. 1 k zm luve), ktorý je  k d ispozícii 
kupujúcem u v deň odoslania d ie lče j objednávky a to odo dňa jej prevzatia, do doby sp latnosti faktúry 
vzťahujúcej sa na tú to  konkrétnu d ie lč iu  objednávku.

4)
Aktualizácia kúpnej ceny sa up la tn í vždy, ak:

a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom  legislatívnych zm ien v cenovej oblasti, 
ktoré strany nem ôžu ovplyvniť,

b) dôjde k zmene výšky ceny stanovenej výrobcom  príslušnej kom odity.

Opodstatnenosť návrhu na zm enu ceny podľa bod b) preukazuje hodnoverným  spôsobom  
predávajúci.

5) _
Daňovým dok ladom  je  pre účastníkov zm luvy faktúra. Každá faktúra m usí obsahovať okrem 
form álnych náležitostí (čl. II. bod 4 zm luvy) aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, katalógové 
číslo každého druhu dodaného výrobku, jednotkovú  cenu podľa cenníka, počet dodaných kusov 
(množstvo v príslušnej m ernej jednotke), celkovú cenu fakturovanej dodávky + DPH, dátum  
vyskladnenia tovaru , ktorý je  to tožný s dátum om  uvedeným  na dodacom  liste (čl, II. bod 4  zm luvy ), 
dátum  odoslania faktú ry a dátum  sp latnosti faktúry podľa dohody v te jto  zm luve.

6)
Faktúra je  splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručen ia  kupujúcem u. Faktúra je zap latená v deň 
prip ísania úhrady peňažného plnenia na účet predávajúceho.
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Kupujúci a predávajúci sa dohod li, že predávajúci ako verite ľ nepostúp i pohľadávky podľa § 524 
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znen í neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako d lžníka a zároveň sa kupujúci 
s predávajúcim  dohod li, 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 p latný len za podm ienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci p ísom ný súhlas M Z  SR:

V.
DODACIE PODM IENKY V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

1)
Predávajúci, ak sa po uzavretí te jto zm luvy dohodne s kupujúcim  na zriadení prevádzky skladu svojho 
tovaru  (v rozsahu predm etu  tejto zm luvy ) v m ieste síd la kupujúceho, je povinný plniť dodávky 
bezprostredne -  okam žite  po prijatí objednávky. Pri priam ej dodávke tovaru  do 24 hodín od prevzatia 
objednávky.
V  tom to  prípade môžu účastníci dohodnúť doručovan ie objednávok aj e lektron ickou  poštou alebo 
te lefonicky. Takto ob jednaný a prevzatý tovar dodatočne potvrd í kupujúci vyho toven ím  p ísom nej 
form y objednávky.

2 )
Predávajúci je pov inný p ísom ne požiadať kupujúceho o pred ĺženie te rm ínu  plnenia v prípade vzniku 
oko lností na jeho strane, ktoré m u bránia splniť povinnosť dodávky v rozsahu objednaného tovaru 
v  dohodnutom  term íne. Kupujúci je povinný sa k ž iadosti vyjadriť do 3 pracovných dní.
Ak kupujúci oznám i, že žiadosť predávajúceho o pred ĺžen ie term ínu  plnenia dodávky neakceptuje, 
platí, že objednávka sa v ce lom  rozsahu ruší.

3)
Ak predávajúci nebude schopný počas doby p latnosti te jto  zm luvy, z dôvodov oko lností na jeho 
strane dodať tova r podľa dielčej objednávky, kupujúci má právo zabezpečiť si tovar zodpovedajúcej 
kvality od iného dodávateľa v m nožstve nevyhnutnom  na pokrytie  jeho časovej potreby a za cenu 
najvýhodnejšej ponuky na trhu, zásadne vždy po p ísom nom  dohovore s predávajúcim .

4)
Vo výn im očných p rípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, je ten to 
oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je p redm etom  te jto  zm luvy v nevyhnutne 
potrebnom  m nožstve na pokrytie  nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, po p ísom nom  
dohovore s predávajúcim . Spôsob dorozum ievan ia  dohodnú účastn íci m im o rám ca te jto  zmluvy.

VI.
SANKCIE ZA OMEŠKANIE

D
Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným  p lnením  dohodnutým  v článku IV. bod 6) te jto  zm luvy, predávajúci 
je oprávnený vyúčtovať kupujúcem u úrok za om eškanie s peňažným  plnením  vo  výške 0,05 % dlžnej 
sumy za každý deň om eškania, odo dňa nasledujúceho po sp latnosti príslušnej faktúry, až do dňa jej 
úhrady p rip ísan ím  na účet predávajúceho.

2)
Ak predávajúci m ešká sp ln en ím  te rm ínu  dodávky objednaného tovaru  v zmysle článku III. Bod 2) 
te jto  zm luvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcem u za om eškan ie s p lnením  dodávky 
tovaru sankciu (pokutu) vo výške 0,05 % hodnoty ob jednaného tovaru  za každý deň om eškania, až do

7)
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dňa uskutočneného plnenia. Deň splnenia dodávky sa do omeškania nepočíta, pok iaľ došlo k dodaniu 
(odovzdaniu) tovaru  na dohodnu tom  m ieste v pracovný deň ka lendárneho týždňa do 12.00 hodiny.

VII.
REKLAM ÁCIE Z VÁD TOVARU

1)
Kupujúce je  povinný pri každej dodávke uskutočniť kvantita tívnu a kva lita tívnu kontro lu  predm etu 
dodávky podľa doručeného dodacieho listu.

2)
Kvantitatívne vady tovaru , ktoré neboli zjavné pri jeho preberaní, je ob jednávateľ oprávnený 
reklam ovať do 5 (päť) pracovných dn í a kva litatívne vady tovaru do 10 (desať) pracovných dn í od ich 
zistenia v priebehu záručnej doby. Neup latnen ím  práva na reklam áciu v tých to  lehotách, nárok 
kupujúceho zaniká. Reklamácie sä uplatňujú v p ísomnej form e a doruču jú  sa do m iesta sídla 
predávajúceho.

3)
Chybný tovar podľa p ro toko lu  ŠÚKL, je kupujúci povinný odovzdať do 15 (pätnásť) dn í od vydania 
ZOKL.

4)
Nebezpečenstvo škody na tovare  prechádza na kupujúceho okam ihom  jeho  prevzatia od kupujúceho. 
Pokiaľ dôjde m edzi účastníkm i zm luvy k nezhode o právach a povinnostiach  vyplývajúcich zvád  
tovaru, ktorý bol reklam ovaný kupujúcim  včas, účastníci sa dohodli, že posúdenia sporných nárokov 
prenechajú na rozhodnutie  odborn íkov od  firm y výrobcu a odborn íkov nezávislej odbornej inštitúcie 
kon tro ly  kvality, ktorých prizvú na rokovan ie k predm etu sporu. Výsledok posudku o zistenej povahe 
reklam ovanej vady vo  väzbe na príčiny jej vzniku, sa zástupcovia účastn íkov zm luvy 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.

VIII.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

D
Práva a povinnosti účastn íkov kúpnej zm luvy v súvislosti so zodpovednosťou za akosť a množstvo 
každej čiastkovej dodávky p redm etu kúpy sa riadia príslušným i ustanoven iam i všeobecne záväzných 
právnych predpisov, pokiaľ zm luva alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

2)
Predávajúci poskytuje kupujúcem u záruku za akosť predm etu predaja v záručnej dobe, ktorá je 
stanovená výrobcom .

3)
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim  neodbornou  m anipu láciou  a lebo nesprávnym  
skladovaním  predm etu kúpy.

4)
Vady predm etu dodania je  nutné uplatniť u predávajúceho do 15 dn í od  ich zistenia v záručnej dobe. 
Ak má vec vady, ktoré ju robia neupotreb iteľnou na dohodnutý účel, má kupujúci právo na 
odstránenie vady v lehote do 5 dn í odo dňa kedy bolo predávajúcem u oznám ené, že n ím  dodaná vec 
má vady.
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Ak zistí vady tovaru  štátny ústav pre kontro lu  liečiv SR, má kupujúci p rávo na vráten ie  vadného 
tovaru predávajúcem u do 15 dn í od ZOKL. Právo na vráten ie  príslušnej dodávky tovaru  má kupujúci 
vždy, ak zistí, že záruka za akosť (doba expirácie) je podlá nasledovného bodu.

5)
Kupujúci si vyhradzu je právo na vrátenie tovaru  v prípade nepoužitia, ak tovar bo l dodaný v lehote 
ohrozenej doby použiteľnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodan ia liekov, liečiv a lebo iného 
zdravotn íckeho m ateriá lu  s ohrozenou  dobou  použiteľnosti bude kupujúceho o te jto  oko lnosti 
informovať.
Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru  sú nasledovné:

a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov
vráten ie tovaru  kúpeného 6 m esiacov pred koncom  doby jeho použiteľnosti,

b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky
vrátenie tovaru  kúpeného v obdob í 3 mesiace p red koncom  doby jeho  použiteľnosti

c) pri dobe použiteľnosti tovaru  1 rok
vráten ie tovaru  kúpeného v obdob í 1 m esiac pred koncom  doby jeho  použiteľnosti.

Toto ustanoven ie nem usí byť dodržané na výslovnú žiadosť kupujúceho.

6)
Tieto záručné podm ienky sú záväzné pre oboch účastníkov zm luvného vzťahu.

IX.
DOBA PLATNOSTI ZM LUVY

1)
Zm luva nadobúda p latnosť dňom  jej podpísania zm luvným i stranam i a účinnosť dňom  nasledujúcim  
po dni jej zverejnenia v  Centrá lnom  registri zm lúv.

2)
Táto zm luva s uzatvára na dobu trvania 24 mesiacov od podpísan ia zm luvy. V  prípade, že všetky 
zdravotné poisťovne budú obstarávať predm et obstarávania centrálne, tak sa zm luva skráti do doby 
začiatku p latnosti cen trá lneho obstaran ia  tovaru  a lebo v prípade, že iba n iektoré  zo zdravotných 
poisťovní budú obstarávať centrálne, tak  zm luva bude pokračovať ďalej, ale so zníženým  odberom  
predpokladaného množstva tovaru.

3}
Zm luvu m ožno predĺžiť p ísom nou dohodou strán na dobu  nevyhnutne potrebnú pre uzatvoren ie 
novej zm luvy kupujúceho v zm ysle postupu daného zákonom  o verejnom  obstarávaní.

4)
Aj pred up lynutím  predpokladanej doby trvan ia  zm luvného vzťahu je m ožné zm luvu jednostranne 
vypovedať ktorým koľvek účastníkom  v lehote troch m esiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

5)Tým n ie je  dotknuté právo strán ukončiť zm luvný vzťah dohodou. Dohoda o zániku zm luvy m usí 
mať p ísom nú fo rm u  a m usí by podpísaná oprávneným i zástupcam i účastníkov.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

D
Zmenu obsahu a podm ienok dohodnutých v te jto  zm luve m ožno m eniť na základe p ísomnej dohody 
účastníkov, vo  fo rm e č ís lovaného a datovaného dodatku k zm luve, s výslovným  uvedením
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skutkového dôvodu take jto  zmeny. Dodatok k zm luve musí byť podpísaný zástupcam i účastníkov 
oprávneným i konať v m ene toh to  účastníka.

2)
Z dôvodu zákonných obm edzení, ktorým i je kupujúci viazaný podľa zákona o vere jnom  obstarávaní, 
dodatkom  k zm luve n ie  je  možné rozšíriť sortim ent predm etu dodávok, ktoré bo li hodnotené 
verejným  obstarávateľom  v rám ci vere jnej súťaže.
Ak sa v priebehu p latnosti te jto  zm luvy nahrádza pôvodný druh tovaru, ktorý bol predm etom  
verejného obstarávan ia, akostne inovovaným  výrobkom  so súhlasom  príslušných orgánov SR pri 
zachovaní funkčnosti a základných param etrov vym ienených kupujúcim , nejde o rozšírenie 
sortim entu dodávok.

3)
Ak má zmena predm etu dodávok inováciou dopad aj na výšku dohodnutej ceny toh to  tovaru, 
predávajúci je povinný pred ložiť kupujúcem u povo len ie  vydané príslušným  orgánom  štátnej správy 
k d istribúcii to h to  tovaru  na zdravotnícke účely a návrh dodatku  k te jto  zm luve pre  účely dohody 
o zm ene dohodnutých  podm ienok. V  návrhu dodatku predávajúci uvedie skutkový dôvod 
navrhovanej zmeny vo vzťahu k pôvodném u druhovém u označeniu výrobkov a k cene. Kupujúci je  
povinný p ísom ne sa vyjadriť k navrhovanej zmene v lehote  do 15 dn í od doručen ia  p ísom ného 
návrhu o zmene zm luvy z dôvodov uvedených v tom to bode.
Pokiaľ medzi účastn íkm i nedôjde k dohode o zm ene ceny týkajúcej sa inovovaného predm etu 
dodávok, účastníci majú právo odstúp iť od tej časti kúpnej zm luvy, ktorá sa týka to h to  predm etu 
dodávok.

4)
Zástupcovia účastn íkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom  a podm ienkam i te jto  zm luvy riadne 
oboznám ili, porozum eli im a nie sú im známe žiadne oko lnosti, ktoré by bránili jej platnému 
uzatvoreniu. Vyh lasujú, že dohodnuté podm ienky sú prejavom ich slobodnej vô le  vyjadrenej 
zrozum iteľne, u rčite  a vážne.
Na znak súhlasu potvrdzujú zm luvné dojednania v lastnoručným  podpisom

Zm luva je  vyhotovená v 2 exem plároch, z ktorých kupujúci dostane 1 vyho toven ie  a predávajúci 
dostane 1 vyhotovenie.

Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu te jto  zm luvy sa riad ia príslušným i 
všeobecne záväzným i právnym i predpism i.

Predávajúci: Z
RN D r./^ ií 
predseda pi

islav Jurik, CSc. 
'predstavenstva

V 72nUI 
,C°  J‘62565 ? UIC2MM687M107 

i ŕ  DPH. SK2Q2Q468780 @

Kupujúci:

M UD r. Plam eň Kabaivanov

................
BA. M artin  Jurik, M B A  
člen predstavenstva

V  Bojniciach, dňa 15.04.2020 V  N itre, dňa
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Daniela Gažová

Od: Dunda M ikuláš KAM <dunda.m ikulas@ med-art.sk>
Odoslané: piatok, 17. apríla 2020 14:50
Komu: Daniela Gažová
Predmet: Fwd: Ž iadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN sv.

Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Prílohy: Liečivá pre funkčné gastrointenstinálne poruchy - MED-ART.pdf

Dobrý deň,

v prílohe zasie lam e cenovú ponuku na Liečivá pre funkčné GIT poruchy. 

Pekný víkend prajem

Ing. M ikuláš Dunda, MPH
Key Account Manager Hospital

M ED -ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 77 53 702 
Mobil: +421 905 563 147 
Em aiľdunda. m ikulas@ med-art.sk 
web: www.med-art.sk

MED-ART

Od: "Daniela Gažová" <gazova@ snzobor.sk>
Komu: "koprda dusan" <koprda.dusan@ m ed-art.sk>
Kópia: "OZ Dunda M ikuláš" <dunda.m ikulas@ m ed-art.sk>
Odoslané: pondelok, 6. apríl 2020 11:22:29
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre funkčné GIT pre ŠN  sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predm etu Vášho podnikania si Vás dovoľujem e požiadať o doručenie cenovej 
ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. podľa § 117 na možné dodávanie Liečiv pre funkčné gastro intestinálne 
poruchy pre nem ocničnú lekáreň Špecia lizovanej nem ocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra. Bližšie špecifikácie 
a tabuľka pre uvedenie cien tvo rí prílohu nášho e-mailu. Vyplnenú tabuľku spolu s oskenovaným i dokladm i prosíme 
poslať elektron icky na adresu: gazova(a> snzobo r.sk . najneskôr do 16.4.2020 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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Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy(CPV 33642200-4)

NÁZOV 
ATC ÚČINNEJ 

LÁTKY
DOPLNOK

SPOTRE
B A V

BALENIA
CH

JEDNOŤ.
MN

inj/amp/ks/tbl/c
ps

A04AA01 ondansetrón sol.inj 5x4 ml/8 mg (amp.skl.hnedá) 308 1540 inj. Spolu:

A04AA01 ondansetrón tbl flm 10x8 mg (blis.PVC/AI) 42 420 tbl Spolu:

A04AA05 palonosetrón sol inj 1x5 ml/250 pg (amp.skl.) 918 918 inj Spolu:

A04AA55 palonosetrón, cps dur 1x300 mg/0,5 mg (blis.AI/AI) 
kombinácie

280 280 cps Spolu:

A04AD12 aprepitant cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.AI/AI) 2 ks Spolu:

CELKOVÝ SUMÁR: bez DPH

HODNOTA V € 
bez DPH

745,36

254,10

19 278,00

17 270,40

45,26

37 593,12 €



Daniela Gažová

Od: Tatiana Čengerova <tatiana.cengerova@ pharmos.sk>
Odoslané: štvrtok, 16. apríla 2020 14:25
Komu: 'Daniela Gažová'
Predmet: RE: Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý deň p. Gažová,

Bohužiaľ predmetné tovary nem ám e všetky k d ispozícii, preto Vám m om entálne nem ôžem e poskytnúť a zapojiť sa 
do prieskumu.

S pozdravom  / Best regards 

Tatiana Čengerová

P H R f lM O S  a.s.
Levická 11 
949 01 Nitra

telefón: +421 37 69 28 610 
M obil: +421 908 808 040 
fax: +421 37 69 28 611 
mail: tatiana.cenRerova@ pharmos.sk

W W W . pharmossk www.moiolekaren.net

V |
PHflRMOS*

podporuje Úsmev ako dar

From: Info [m ailto:in fo@ pharm os.sk]
Sent: Thursday, April 16, 2020 10:22 A M
To: Tatiana Čengerová <tatiana.cengerova@ pharm os.sk>
Subject: FW: Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Importance: High

From: Daniela Gažová [mailto:Razova@snzobor.sk1 
Sent: Thursday, April 16, 2020 9:14 AM

1
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Daniela Gažová

Od: BUDAYOVA Petra <petra.budayova@ phoenix.sk>
Odoslané: štvrtok, 16. apríla 2020 11:33
Komu: Daniela Gažová
Predmet: RE: Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý deň nie nebudene predkladať ponuku.

Petra Budayová
Phoenix Zdravotnícke zásobovanie, a. s. 
Referent verejného obstarávania

Pribylinská 2/A 
831 04 Bratislava 
Cellphone: +421 911913  325

E-mail: petra.budavova(5>phoenix.sk 
www .phoenix.sk

From: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Sent: Thursday, April 16, 2020 9:13 A M
To: BUDAYOVA Petra <petra.budayova@ phoen ix.sk>
Subject: Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Importance: High

Dobrý deň pani Budayová, pošlete prosím  vás cenovú ponuku na Liečivá pre funkčné GIT ? Zúčastn íte sa cenového 
prieskum u ? Term ín je dnes do 12.00 hod. Ponuku poslať elektron icky na adresu: gazova(a)snzobor.sk 
Ďakujem 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

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., M BA
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie ekonom ciko-prevádzkového 
nám estníka ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

schvaľujúci predpokladanú hodnotu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

som /n ie  som
v konflikte záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

t  tú to
Podpis zainteres. 
osoby: j



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

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

Status: zainteresovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie ekonom ciko-prevádzkového 
nám estn íka ŠN s v. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

schvaľujúci Výzvu na predkladanie ponúk

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

som /n ie som
v konflikte  záujmov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastn íkovi alebo

dodávateľovi

Z
Dátum:

/• k  k  m
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: za interesovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z t itu lu  funkcie referenta vere jného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vypracovanie návrhu zmluvy

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

som /n ie  som
v konflikte  záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

é. % rfrtip
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: za interesovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie referenta vere jného 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 vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

som /n ie  som
v konflikte  záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

iV fo é Q
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 zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie referenta vere jného obstarávania 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za vypracovanie Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

so fn/n ie  som
v konflikte záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

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: za interesovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie námestníka LZS 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky: 

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

sofn/n ie som
v konflikte záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

(■k ÍííÚC .  /
Podpis zainteres. 
osoby: ----------------------- -------------------------------------------------------------------- ---- --- -



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

Meno: Daniel
Priezvisko: (titul) M agula, M UDr., CSc.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  funkcie nám estníka LZS 
v ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

zodpovedá za prípravu opisu predmetu zákazky

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky:

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

^efh/nie som
v konflikte záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

é .lt Jc/c
Podpis zainteres. 
osoby:



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

Meno: Plameň
Priezvisko: (titul) Kabaivanov, M UD r.
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zam estnancom  na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titu lu  riaditeľa ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.

Právom oci vo väzbe 
na verejné 
obstarávanie:

štatutár podpisujúci zmluvu

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k vere jném u obstarávaniu na predm et zákazky: 

"Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy"

soríi/n ie  som
v konflikte záujm ov vo vzťahu k:
hospodárskem u subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujem covi,

uchádzačovi,

účastn íkovi a lebo

dodávateľovi

Dátum:

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová

Od: Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk>
Odoslané: utorok, 21. apríla 2020 7:30
Komu: rhabovcik@unipharma.sk
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu - Liečivá pre funkčné GIT - ŠN sv. Svorada

Zobor, n. o. Nitra

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnoten ia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom  obstarávaní podľa § 117, na možné dodávanie Liečiv pre funkčné GIT pre našu nem ocničnú lekáreň ste 
boli so svojou cenovou ponukou 29 176,26 € bez DPH úspešný. Na základe vašej úspešnosti si vás dovoľujeme 
požiadať o doručenie podpísanej a opečiatkovanej zm luvy, ktorá tvo rí prílohu našej Výzvy na predkladanie ponúk. Po 
podp ísan í našim p. riaditeľom  vám bude l x  zm luva vrátená. Zm luvu prosím e poslať čo najskôr, aby mohla byť 
podpísaná v term íne 10 dní.
Ďakujeme a teším e sa na spoluprácu.
S pozdravom  
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra

1

i

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:rhabovcik@unipharma.sk


Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Daniela Gažová <gazova@ snzobor.sk> 
utorok, 21. apríla 2020 7:43 
'Dunda M ikuláš KAM '
Vyhodnotenie cenového prieskumu - Liečivá pre fun

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnoten ia doručených cenových ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom  obstarávaní podľa § 117, na možné dodávanie Liečiv pre funkčné GIT pre našu nem ocničnú lekáreň ste 
so svojou cenovou ponukou nebo li úspešný. Úspešnou sa stala spoločnosť UNIPHARM A a.s. Bojnice s najnižšou 
cenovou ponukou 29 176,26 € bez DPH.
Ďakujeme a teším e sa na ďalšiu možnú spoluprácu.
S pozdravom  
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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