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Dôvod prieskumu L ie č iv á  pre krv a krvotvo rné  o rg á n y

Predmet a klasifikácia  
produkcie

L ie č iv á  pre krv a krvotvo rné  o rgá n y

Požadované parametre 6.4.2020

Spôsob prieskumu cenovým  prieskum om
Dátum

Názov, sídlo  
dodávateľa

1 UNIPHARM A 1 .slov.lek.a.s..Opatovská cesta 4, Bojnice 33 501,66
2 MED-ART,spol.s.r.o.,Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, C P  sa nezúčastnia
3 PH O EN IX Z.z.,Pribylinská 2, 831 04 Bratislava C P  nedoručili

Rozhodnutie
Verejný obstarávate!’ akceptuje ponúknutú cenu od jedného  
dodávateľa, ktorá je nižšia oproti stanovenej PH Z a odporučí 
riaditeľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. uzavrieť s  dodávateľom  
Zmluvu na dodávanie Liečiv pre krv a krvotvorné orgány.

Vybraný dodávateľ
UNIPHARMA, 1.slovenská akciová spo ločno sť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

Obstarávacia cena 33 501,66 € bez ĎPH
Platnosť ceny do

Prieskum vykonal
Daniela Gažová 

samostatný referent
podpis Dátum

6.4.2020

Schválil
Mgr.Zdenko Svoboda.MBA 

námestník 
ekonomicko-prevádzkový

podpis Dátum
6.4.2020

Schválil
MUDr.Plamen Kabaivanov 

riaditeľ
podpis

/ . / -------- --  ^

Dátum
6.4.2020
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Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky

„Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 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 krv a krvotvorné orgány.

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

33 800,00 € bez DPH €,

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

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 § 117 v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    . i  ........... .......... .....
Mgr. Zdeníko Svoboda, MBA 

ekonomicko-prevádzkový námestník

Špecializovaná m 
sv. Svorada Zo ľ. 

949 88 N i
V Nitre: t t j

KláŠtorská 134, 949 88 Nitra—Zobor, riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616 
sekretariat@sn^obor.sk, wnnv.sntobor.sk. IČO: 37971832
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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 obstarávate ľa:
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: Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 

Hlavný slovník: CPV 33621000 - 9 

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: 33 800,- € 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 3.4.2020 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 
sekreíariat@sn%obor.sk, www.snzobor.sk. IČO: 37971832
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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 obstarávate!' 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 obstarávate!' 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 obstarávate!' 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 obstarávate!' 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).

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

str. 2

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk


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.

Použitie elektronickej aukcie: NIE !!

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

Mgr. Zdenkb Svoíoda, MBA 
ekonomicko-preyádzkový námestník■ey'

alizovana nemui 
Svorada Zobor. i 
949 88 N i t r a

- 5 -

V Nitre: 23.3.2020
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ZMLUVA 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 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.

str. 5

i



III.
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

1)
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.

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-okam žite 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 
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.

str. 8



VIII.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

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.

1)
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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

D
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 „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 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.

V.................................... dňa........................... ...............................
podpis
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A TC

B01AB06

B02BX01

B02BX01

B02BA01

B02BA01

B02AA03

Krv a krvotvorné orgány (C PV  33642200-4)

N A20V Ú ČINN EJ 
LÁ TK Y

nadroparín

etamsylát

S P O T R EB A
V
BA LEN IA C JED N O TK O V É

etamsylát

DO PLN O K H

sol inj 10x5 ml/47,5 KU (liek.skl.)

sol inj 4x2 ml/250 mg (amp.skl.) 

cps dur 30(3x10)x500 mg (blis.PVC/

fytomenadión gte por 1x5 ml/100 mg (fľ.skl.hnedá)

fytomenadión emu inj 5x1 ml/10 mg

kyselina tranexámová sol inj (500mg) 5x5 ml (mimoriadny

CELKOVÝ SUMÁR:

241

M NOŽSTVO inj/amp/ks/tbl/cps HODNOTA v € (bez DPH)

2410 inj. Spolu:

342

47

47

36

210

1368 inj. 

1410 cps 

47 ks 

180 inj

Spolu:

Spolu:

Spolu:

Spolu:

1050 inj Spolu:

bez DPH
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Špecializovaná nemocnica m  Svorada Zabor, n. o. 
Nemocnica podporujúca zdravie 

Výmbová základňa 
Slovenský zdm wtm cký univerzity Ho0s S g

Cenový prieskum 
Zákazka s nízkou hodnotou

,Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň“

Odoslanie Výzvy na predkladanie ponúk

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@.unÍDharma.sk
unipharma@unipharma.sk

24.3.2020 D. Gažová

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

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

/  /
24.3.2020 D. Gažová

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

elektronicky
lenka.kloknerova@phoenix.sk
silvia.papayová@phoenix.sk

24.3.2020 D. Gažová

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

Od: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Odoslané: utorok, 24. marca 2020 10:18
Komu: rhabovcik@unipharma.sk
Kópia: 'unipharma@unipharma.sk'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre

nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 2020.doc;

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány - tabuľka cien.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom cenovom prieskume sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť najneskôr do
3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.

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: utorok, 24. marca 2020 10:17
Komu: 'koprda.dusan@med-art.sk'
Kópia: 'Dunda Mikuláš KAM'; 'Sekretariát NR'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre

nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 2020.doc;

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány - tabuľka cien.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom cenovom prieskume sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť najneskôr do
3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: eazova(5)snzobor.sk. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.

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: utorok, 24. marca 2020 10:16
Komu: ‘KLOKNEROVA Lenka (Lenka.Kloknerova@phoenix.sk)'
Kópia: 'PAPAYOVA Silvia'; 'BUDAYOVA Petra'
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre ŠN

sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 2020.doc;

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány - tabuľka cien.xls

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom cenovom prieskume sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť najneskôr do
3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.

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: utorok, 24. marca 2020 10:22
Komu: 'hospital@phoenix.sk'
Predmet: FW: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 2020.doc;

Liečivá pre krv a krvotvorné orgány - tabuľka cien.xls

Dôležitosť: Vysoká

From: Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>
Sent: Tuesday, March 24, 2020 10:16 AM
To: 'KLOKNEROVA Lenka (Lenka.Kloknerova@phoenix.sk)' <Lenka.Kloknerova@phoenix.sk>
Cc: 'PAPAYOVA Silvia' <Silvia.Papayova@phoenix.sk>; 'BUDAYOVA Petra' <petra.budayova@phoenix.sk>
Subject: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. 
Nitra
Importance: High

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom cenovom prieskume sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť najneskôr do
3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.

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

1

i

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:Lenka.Kloknerova@phoenix.sk
mailto:Silvia.Papayova@phoenix.sk
mailto:petra.budayova@phoenix.sk
mailto:gazova@snzobor.sk


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 funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka ŠN sv. 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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum: /'/

A  t  Jbi
Podpis zainteres. 
osoby: . i



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 funkcie ekonomicko-prevádzkového 
námestníka v 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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
$  tO lQ  / /

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 funkcie námestníka LZS 
v 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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
/S  J . fc to  ^

Podpis zainteres. 
osoby: ------------ŕ_-----------------------------------------------------------------------------------------------------



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 funkcie námestníka LZS 
v 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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
M . t , lo b

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 vypracovanie návrhu zmluvy

Vyjadrenie

zainteresovanej
osob:

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
M  U >lú

Podpis zainteres. 
osoby:



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

Meno: Daniela
Priezvisko: (titul) Gázová
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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

£©rfí/nie som
yjconflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
/Ô-A. JO ÍO  ,

Podpis zainteres. 
osoby: i

T 7



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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

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

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
W

Podpis zainteres. 
osoby:



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

Meno: Plameň
Priezvisko: (titul) Kabaivanov
Dátum narodenia: 

Status: zainteresovaná osoba je zamestnancom na základe pracovnoprávneho 
vzťahu a vykonáva úlohy z titulu funkcie 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:

"Liečivá pre krv a krvotvorné orgány"

sotfíTnie som
vJ<onflikte záujmov vo vzťahu k:
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií,

záujemcovi,

uchádzačovi,

účastníkovi alebo

dodávateľovi

Dátum:
/; ý

Podpis zainteres. 
osoby:



Daniela Gažová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Rastislav Habovčík < rhabovcik@unipharma.sk> 
piatok, 3. apríla 2020 11:40 
Daniela Gažová
Re: Ž iado sť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre 
nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 
Tabulka.pdf; Cestne vyhlasenie.pdf; Zmluva.pdf; Výpis z OR.pdf; Povolenie na 
velkodistribuciu humánnych liekov.pdf

Prílohy:

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: 24.03.2020 10:13 

Príjemca: rhabovcik@unipharma.sk 
Kópia: unipharma@unipharma.sk
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. 
Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom  cenovom  prieskum e sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť 
najneskôr do 3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: aazova@snzobor.sk. Po tvrď te  prosím  prijatie  našej 
žiadosti.

O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.
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Krv a krvotvornó orgány (CPV 33642200-4)

ATC
NÁZOV

ÚČINNEJ
LÁTKY

DOPLNOK
SPOTREBA

V
BALENIACH

JEDNOŤ
KOVÉ

MNOŽST
VO

inj/amp/k
s/tbl/cps ŠUKL Názov

PC za 
balenie 

v €  
(bez 
DPH)

HODNOTA v €  (bez DPH)

B01AB06 nadroparín sol inj 10x5ml/47,5 Kl 241 2410 inj. 54316 FRAXIPARINE MULTI 129,16 Spolu: 31 127,56

B02BX01 etamsylát sol inj 4x2 ml/250 mg i 342 1368 inj. 08843 DICYNONE 250 4X2ML 2,82 Spolu: 964,44

B02BX01 etams^át cps dur 30(3x1 OjxSOO 47 1410 cps 0860C CYCLONAMINE 500MG CPS DUR 30KS 11,78 Spolu: 553,66

B02BA01 fytomenadtón gte por 1x5ml/100 mg 47 47 ks 00720 KANAVIT 2,84 Spolu: 133,48

B02BA01 fytomenadtón emu inj 5x1 ml/10 mg 36 180 Inj 00489 KANAVIT INJ 1,52 Spolu: 54,72

B02AA03 kyselina tranexámová sol inj (500mg) 5x5 ml 210 1050 inj MD006 EXACYL INJ 3,18 Spolu: 667,80

C ELK O V Ý  SUMÁR: bezDPH 33 501,66 €

’Cnm sk2j2ims87so @

RNOr. Tomisfev/urik, CSc. 
predseda s~' /

BAÍMarfín Jurik, MBA 
člen predstavenstva



VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

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

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre 
nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“, ktoré sú ručené 
v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 
v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený 9 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,

- jelro zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie j e politická strana alebo politické lmutie,

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

- nie j e členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač pr edkladá 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 náležitostí požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
tolito 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 súlilas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 
prieskumom môže verejný obstarávate! spracovávať podľa zákona o oclirane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov

dáva písomný súlilas 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 molila 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 molili 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



c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by molila viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

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

V Bojniciach, dňa 03.04.2020
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člen predstavenstva



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

v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

UNIPHARMA -1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
31625657
2020468780
SK2020468780
RNDr. Tomislav Jurik, CSc., predseda predstavenstva 
BA. Martin Jurik, MBA, člen prestavenstva 
Tatra banka, a.s.
SK55 1100 0000 0026 2600 5048

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

1)
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.

2 )
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

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:



niektorých zákonov, sa účastníci dohodli na podmienkach predaja a kúpy liekov a zdravotníckych 
pomôcok (ŠZM) tak, ako sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy.

II.
PREDMET ZMLUVY

1)
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 so'rtimentnej 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 podlá 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.

III.
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

1)
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.
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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 z vád 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.

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.

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.
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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 tejtd 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.

4)
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.

VI.
SANKCIE ZA OMEŠKANIE

D
Pokiaľkupujúci 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

7)

str. 4



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 ša 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 
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.
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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.

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

D
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

str. 6



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.

4)
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.

Predávaiúctr-x

RNQ&Tomislav Jurik, CSc. 
prédseda predstavenstva

Kupujúci:

r>'\
Upatuv sKa uM a 4 <02 (j i B o m ir,

ľei.:(W6/5i5<, |().< Fa*: 046/ Ä ]  fn-,
fC 0.3i625M ? DIČ:2020468780 ..........................................................

Ol'H SK2o2(M68780 ©  MUDr. Plameň Kabaivanov

B^M artin Jurik, MBA 
člen predstavenstva

V Bojniciach, dňa 03.04.2020 V Nitre, dňa
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SLOVENSKÁ POŠTA, a. 8.
Partizánsťa effStg 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

975 99 Banská Bystrica
18!S- Číslo dožiadania : el-1139/2020/R

VÝPIS Z  OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín 

k dátumu 15.01.2020

Oddiel: Sa 
Vložka číslo: 272/R

I. Obchodné meno

UNIPHARMA -1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Opatovská cesta 4 
Názov obce: Bojnice 
PSČ: 972 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 625 657

IV. Deň zápisu: 13.03.1995

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti
2. - inzertná služba
3. - reklamná a propagačná činnosť
4. - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
5. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
6. - vydavateľská a edičná činnosť
7. - prenájom bytových a nebytových priestorov
8. - prenájom nehnuteľností
9. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
10. vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo
11. maloobchod v rozsahu voľných živností
12. prieskum trhu a verejnej mienky
13. prenájom motorových vozidiel
14. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom
15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní
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16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
18. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných 
živností
19. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
20. lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva
21. veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, 
veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v 
Slovenskej republike
22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
23. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. 
skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.
24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne 
vyrábané koncentráty a mrazené krémy
25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych 
nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a 
obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
27. pracovná zdravotná služba
28. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - 
polikliniky s nasledovným odborným zameraním:

Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť:
- ambulancia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre 
dospelých

špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť:
- ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
- ambulancia v špecializačnom odbore urológia
- ambulancia v špecializačnom odbore oftalmológia
- ambulancia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
- ambulancia v špecializačnom odbore kardiológia
- ambulancia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
- ambulancia v špecializačnom odbore neurológia
- ambulancia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- ambulancia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
- ambulancia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
- ambulancia v špecializačnom odbore gastroenterológia
- ambulancia v špecializačnom odbore endokrinológia

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:
- v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- v špecializačnom odbore rádiológia
- v certifikovanej pracovnej činnosti funkčná diagnostika
29. výroba liekov
30. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
31. prevádzkovanie cestovnej agentúry
32. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
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33. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová 
osada triedy *, **
34. prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre 
účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na 
účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, 
prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur
35. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
36. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
37. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2
38. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3 ,51 
vrátane prípojného vozidla

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Prievidza 
PSČ: 971 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: MUDr. Ján Dudra, PhD. MPH
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto 
PSČ: 040 01
štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: BA. Martin Jurík, MBA
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Pravenep 
PSČ: 972 16
Štát: Slovenská republika
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Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Marcela Sánchez
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Prievidza 
PSČ: 971 01
štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Mladý, MBA
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Prievidza 
PSČ: 971 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 23.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jedným je 
vždy predseda predstavenstva.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Mgr. Danka Vystrčilová 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Skalica 
PSČ: 909 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019
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Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Mihálik 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Veľký Krtíš 
PSČ: 990 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia- 
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Nevydal 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Hlohovec 
PSČ: 920 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Imrich Weisz 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

■ * - ■
Názov obce: Handlová 
PSČ: 972 51
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019

Meno a priezvisko: MSc. Peter Jurík 
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Prievidza 
PSČ: 971 01
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: C 
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.06.2019
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IX. Výška základného imania

2 172 159,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

2 172 159,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 58707
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 37,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a 
rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172,175) 
a prijatím stanov.
Starý spis: Sa 822
2. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti 
so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o.
Starý spis: Sa 822
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) 
rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, 
NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s.
5. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 
(Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99).
6. Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 
(osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000).
Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 
(osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01).
Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 
500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou 
zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002).

Výpis zo dňa 15.01.2020
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Osvedčovacia doložka
ávedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona 

;. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- 
j Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sa_272_R.pdf 

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

QLqnZ8e5w5y3e9QC8eUqhpU7CsjfPu50N7HEL07FJZayBVXNdyoTFAPN1pzjxJYxnJBpZ+WGtS3jMjTZnGW5Zg= 

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

© Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
O Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie 

Stav autorizácie 

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

15.01.2020 13:58

Čas overenia autorizácie 

Miesto autorizácie 

Ďalšie údaje o autorizácii

15.01.2020 13:58

Neuvedené

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, IC A -10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba žiadna 

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky 

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 

Vydavateľ časovej pečiatky

15.01.2020 13:58

Time Stamp Authority 7
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Čas overenia časovej pečiatky 15.01.202013:58

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sa_272_R.pdf

s t  o v e n s v A  POŠTA, a. s.
■Bka cesta 9 
lariska Bystrica
1815 -

- s J g jU

<nr-

§ ^
W “

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

cm ftTfór** 
2 %

CO

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera 

Počet listov

Formát papiera A4 (210 
x 297 mm)

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej 
konverzii

SP-15-01-2020-001379

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 15.01.2020 13:58

Zaručenú konverziu vykonal'

IČO 136631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Priezvisko

Erika

Grolmusová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaja o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9 

975 99 Banská Bystrica 
-1815 -
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(M INISTERSTVO z d r a v o t n í c t v a
tfte, . y - '  V'W* x

y  ^ /SL O V E N SK E J REPUBLIKY pQOftfS. _ ........................................ ^

e j ^ Š Í o  (rozhodnutia):Q39/l 8 V Bratislave dňa 0 2 .0 5 .2 $ n l0
Reg. č.: FV-082/18-2

R o z h o d n u t i e

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia 
§ 128 ods. 1 pism. b) a ustanovenia § 8 ods. 1 pism. a) a ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  v súčinnosti s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), o žiadosti spoločnosti UNIPHARMA -  1. 
slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4, IČO: 31 625 
657 zo dňa 03. 04. 2018, evidovanej MZ SR dňa 09. 04. 2018 pod č.: SFaLP- 
Z18341/2018/OF o vydanie povolenia na zaobchádzanie í  liekmi v odbore veľkodistribúcie 
humánnych liekov rozhodlo

t a kt o  í
Žiadosti o vydanie povolenia spoločnosti
UNIPHARMA -  1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 972 01 Bojnice, 
Opatovská cesta 4, IČO: 31 625 657

sa v y h o v u j e  a ž i a d a t e ľ o v i  sa p o v a ľ u j e  v e ľ k o d i s t r i b ú c i a  
h u m á n n y c h  l i e k o v
D ň o m  p r á v o p l a t n o s t i  t o h t o  r o z h o d n u t i a  s a  z r u š u j e  p o v o l e n i e  na  
z a o b c h á d z a n i e  s l i e k m i  v o d b o r e  v e ľ k o d i s t r i b ú c i e  h u m á n n y c h  
l i e k o v  r e g .  č . :  F V - 0 8 2 / 1 8  z o  d ň a  2 5 .  01 .  2 0 1 8 .

Štatutárni zástupcovia:
RNDr. Tomislav Jurik. CSc.

PbarmDr. Ladislav Kňaze
.   ’  1MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH

BA. Martin Jurik

Mgr. Juraj Nikodémus, MBA

Odborní zástupcovia za veľkodistribúciu:
(Bojnice)
Mgr. Ivana JaSšová

(Bratislava, Budatínska 18)
Mgr. Katarína Petrovičová

(Bratislava, Rožňavská 2) 
Mgr. Jana VojtikeviČová



(Prešov)
Mgr. Beáta Tokeszká

Rozsah činnosti:
ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona

Miesto výkonu činnosti:
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4, skladové priestory majú plochu 6 153 m2,
851 06 Bratislava, Budatínska 18, skladové priestory majú plochu, 2 187 m2,
826 48 Bratislava, Rožňavská 2, skladové priestory majú plochu 2 200 m2,
080 01 Prešov, Šafárikova 2/A, skladové priestory majú plochu 1 550 m2.

Deň začatia činnosti:
Deň nasledujúci po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia a povinnosti 
prevádzkovateľa sú uvedené v ustanovení § 17, § 18 a § 74a zákona.

Odôvodnenie:
Pri preskúmaní žiadosti spoločnosti UNIPHARMA -  1. slovenská lekárnická akciová 
spoločnosť, 972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4, IČO: 31 625 657 zo dňa 03. 04. 2018, 
evidovanej MZ SR dňa 09. 04. 2018 pod č.: SFaLP-Z18341/2018/OF o vydanie povolenia 
na zaobchádzanie s liekmi v odbore veľkodistribúcie humánnych liekov z dôvodu zmeny 
trvalého pobytu štatutárneho zástupcu a zmeny odborného zástupcu v zmysle ustanovenia § 8 
zákona a pri preskúmaní príloh - bolo zistené, že žiadateľ splnil zákonom stanovené 
podmienky na vydanie povolenia, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote 15 dní od jeho doručenia na 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ustanovenie § 61 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní).

Andrea .Kalavská 
ministerka

Rozhodnutie dostanú:
1. žiadateľ
2. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
3. Národné centrum zdravotníckych informácií



S U K L O
Kvetná 11,825 08 Bratislava 26

UNIPHARMA - 1 .  slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Opatovská cesta 4 
972 01 Bojnice

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava
8378/2018/620 Bc. PharmDr. Radová 29.11.2018

VEC: V yznačenie zm ern údajov povolení

N a základe Vášho oznám enia zo dňa 22.11.2018, Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako príslušný 
správny orgán v zm ysle § 129 ods.2 písm. e) bodu 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a  zdravotníckych 
pomôckach a o zm ene a dop lnení niektorých zákonov v platnom  znení (ďalej len „zákon“) v súlade s 
ustanovením § 8 ods. 1 písm. b) zákona v y z n a č u j e  zmenu v  rozhodnutí M inisterstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. FV -082/18-2 zo dňa 02.05.2018. právoplatného dňa 04.05.2018, a to :

zmenu priezviska odborného zástupcu pre miesto výkonu činnosti Prešov, Šafárikova 2/A

spoločnosti U N IPH A R M A  -  1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, O patovská cesta 4, 972 01 
Bojnice, IČO 31 625 657, podľa  kópie sobášneho listu m atričného úradu K ošice-Staré M esto, zo dňa 
03.09.2018, takto:

N ové priezvisko odborného zástupcu je : Bačová

Toto oznám enie je  neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia M inisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. FV -082/18-2 zo dňa 02.05.2018, právoplatného dňa 04.05.2018.

Mgr. Dušan Vajaš
vedúci právneho oddelenia

Telefón: +421/2/5070 1123 Fax: +421/2/5556 4127 E-mail: sukl@sukl.sk Internet: www.sukl.sk

mailto:sukl@sukl.sk
http://www.sukl.sk


Daniela Gažová

Od: Dunda Mikuláš KAM <dunda.mikulas@med-art.sk>
Odoslané: piatok, 3. apríla 2020 14:39
Komu: Daniela Gažová
Predmet: Re: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre

nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Dobrý deň prajem,

spoločnosť M ED-ART sa predmetného prieskumu nezúčastní. 

S  pozdravom,

Ing. Mikuláš Dunda, MPH
Key Account Manager Hospital

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

Tel.: +421 37 77 53 702 
Mobil: +421 905 563 147 
Emaiľdunda. mikulas@med-art.sk 
web: www.med-art.sk

M ED-ART

Od: "Daniela Gažová" <gazova@ snzobor.sk>
Komu: "AN ALYTIK Koprda Dušan" <koprda.dusan@med-art.sk>
Kópia: "KAM Dunda Mikuláš" <dunda.mikulas@med-art.sk>, "sekretariát NR" <sekretariatnr@med-art.sk>
Odoslané: utorok, 24. marec 2020 10:16:49
Predmet: Žiadosť o doručenie cenovej ponuky - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň SN sv. 
Svorada Zobor, n. o. Nitra

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať 
o doručenie cenovej ponuky na možné dodávanie" Liečiv pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň 
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra." Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 
vyhlasuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 117 cenový prieskum zákazky s nízkou 
hodnotou na „Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň." Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, ktorá tvorí prílohe našej žiadosti. Súčasťou našej žiadosti je aj tabuľka pre uvedenie cien. Pri 
vyhlásenom cenovom prieskume sa elektronická aukcia neuskutoční. Cenovú ponuku prosíme doručiť najneskôr do
3.4.2020 do 12.00 hod elektronicky na adresu: gazova(a)snzobor.sk. Potvrďte prosím prijatie našej žiadosti.
O výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vám bude informácia poslaná elektronicky.

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

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet: Vyhodnotenie cenového prieskumu - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre ŠN sv. 

Svorada Zobor, n. o. Nitra

utorok, 7. apríla 2020 8:51 
rhabovcik@unipharma.sk

Daniela Gažová <gazova@snzobor.sk>

Dôležitosť: Vysoká

Vážený uchádzač/záujemca, na základe vyhodnotenia cenového prieskumu na možné dodávanie Liečiv pre krv 
a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ste so svojou cenovou ponukou boli úspešný. Na základe Vašej 
úspešnosti si Vás dovoľujeme požiadať o doručenie Zmluvy na podpis.

Ďakujem veľmi pekne za ochotu a ústretovosť. 
S pozdravom 
D. Gažová
referent nákupu a VO 
ŠN sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská 134 
949 88 Nitra
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