Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky
„Kontrastné prostriedky na röntgenovanie“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Sídlo: Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice
IČO: 35562340
DIČ : 2021871808
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP
e-mail: pitonakova@inmm.sk
URL: www.inmm.sk
tel.: 055/6118333
(ďalej len „INMM“)
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková

2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Rámcová dohoda, predmetom ktorej je dodávka predmetu zákazky: „Kontrastné prostriedky na
röntgenovanie“
Úspešný uchádzač/úspešní uchádzači budú dodávať tovar verejnému obstarávateľovi na základe
písomných čiastkových objednávok v rozsahu, ktorý bude uvedený v jednotlivých objednávkach.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť alebo znížiť) množstvo tovaru v závislosti
od prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa, tak aby zákazka nepresiahla finančný limit
stanovený pre zákazku s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ teda nie je povinný odobrať celý
rámec predmetu zákazky uvedený v bode 5 tejto špecifikácie, ak nevznikne u verejného
obstarávateľa potreba. Jednotlivé množstvá predmetu zákazky, špecifikované v bode 5 sú
predpokladané na obdobie 12 mesiacov.

3.

Trvanie zmluvy do alebo lehota dodania:
Lehota trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2018 (resp. odo dňa
účinnosti zmluvy, ak tento dátum bude neskorší) do 31.12.2018.
Lehota dodania predmetu zmluvy je do 48 hodín od termínu doručenia objednávky. Konkrétny
termín splnenia dodávky, ako aj množstvá predmetu zmluvy budú konkretizované priebežnými
objednávkami INMM.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na 4 nižšie uvedené časti (viď. bod 5 tejto špecifikácie).

5. Podrobný popis predmetu zákazky
K CT vyšetreniu na hybridnom zaradení PET/CT sú potrebné kontrastné látky, a to za účelom
zvýšenia kontrastu u pacientov pri vyšetrení CT.
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
1. časť
ATC skupina:
V08AB09
Názov účinnej látky: jodixanol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg
osmolalita pri 37 °C:
maximálne 300 mOsm/kg H2O

max.370 mg

_____________________________________________________________________________________________________
Telefón
+421-55-6118300
+421-55-6118310

Fax
+421-55-6118309

Internet
www.inmm.sk
inmm@inmm.sk

IČO
35562340

Bankové spojenie Štátna pokladnica
č. účtu: 7000285159/8180

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

objem fľaše: 100 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo: 8 litrov (8 balení 10x100 ml)
cesta podania: intravenózna
2. časť
ATC skupina:
V08AB09
Názov účinnej látky: jodixanol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C:
maximálne 300 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 200 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo: 48 litrov (24 balení 10x200 ml)
cesta podania: intravenózna

3. časť
ATC skupina:
V08AB
Názov účinnej látky: johexol, jopromid, joverzol, jodixanol, jomeprol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C:
maximálne 790 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 100 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo: 8 litrov (8 balení 10x100 ml)
cesta podania: perorálne
4. časť
ATC skupina:
V08AB
Názov účinnej látky: johexol, jopromid, joverzol, jodixanol, jomeprol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C:
maximálne 790 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 200 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo: 48 litrov (24 balení 10x200 ml)
cesta podania: perorálne
6. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predkladá ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky podľa jeho možností a
uváženia.
Výsledkom procesu verejného obstarávania budú samostatne uzavreté zmluvy na každú časť
predmetu zákazky s jednotným obsahom podľa priloženého návrhu zmluvy.
Ak pre viac častí predmetu zákazky sa úspešným uchádzačom stane jeden uchádzač, výsledkom
verejného obstarávania bude uzavretá jedna rámcová dohoda na tieto časti predmetu zákazky. Jej
neoddeliteľnou súčasťou okrem všetkých povinných príloh uvedených v návrhu zmluvy budú aj všetky
prílohy č. 2 (návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy) pre konkrétne jednotlivé
časti predmetu zákazky, kde sa konkrétny uchádzač stal úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ umožňuje vyššie uvedený spôsob uzavretia zmluvy len v prípade rovnakého
úspešného uchádzača pre viac častí predmetu zákazky súčasne, berúc do úvahy rovnaký obsah návrhu
zmluvy pre všetky uvedené časti predmetu zákazky a aplikujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti
verejného obstarávania, kedy nie je dôvodná potreba uzavretia viacerých zmlúv s rovnakým obsahom
a s rovnakými zmluvnými stranami, keďže rozdiel v časti predmetu zákazky je uvedený len v prílohe č.
2 zmluvy.
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7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 953,12 EUR bez DPH

8. Miesto dodania: úspešný uchádzač
zamestnancovi verejného obstarávateľa
9.

zabezpečí výdaj predmetu zákazky poverenému

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
CPV – Hlavný slovník
33696800-3

Kontrastné prostriedky na röntgenovanie

10. Jazyk ponuky: slovenský
11. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
12. Podmienky financovania:
Zákazku bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.
13. Podmienky účasti
Ponuka musí obsahovať :
a) Podľa § 32 ods. 2 písm. e) na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona - osobné postavenie:
Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku t.j. rozhodnutie štátneho orgánu o vydaní povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
b) Vyplnenú tabuľku č. 1 v prílohe vo formáte doc (návrh uchádzača na plnenie kritérií na
predmet zákazky/zmluvy) pre každú časť predmetu zákazky samostatne,
c) Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh kompletne doplnený a podpísaný uchádzačom. V
predloženom návrhu zmluvy je uchádzač povinný vyplniť tie časti zmluvy, ktoré sú
označené ako ............. .
Nepredloženie dokladov požadovaných verejným obstarávateľom bude mať za následok vylúčenie
z procesu verejného obstarávania.
Obálku označte textom „NEOTVÁRAŤ- Kontrastné prostriedky na röntgenovanie“.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
14. Kritéria na hodnotenie ponúk :
najnižšia cena,
určená ako najnižšia jednotková cena s DPH vyhodnocovaná pre každú časť predmetu
zákazky samostatne.
Podkladom pre spracovanie ceny predmetu zákazky je podrobný opis predmetu zákazky uvedený
v prílohe č. 3 výzvy.
Navrhnuté ceny za predmet zákazky sa predkladajú v EUR.
Celková cena predmetu zákazky sa bude uvádzať spôsobom:
Pre všetky časti predmetu zákazky verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať celkovú cenu za jednu
liekovku/kus a bude členená pre každú časť predmetu zákazky nasledovne:
Jednotková cena za liekovku/kus bez DPH:
.......................... €
Výška DPH (..........%):
.......................... €
Jednotková cena za liekovku/kus vrátane DPH:. .........................€, ktorá sa bude
vyhodnocovať.

_____________________________________________________________________________________________________
Telefón
+421-55-6118300
+421-55-6118310

Fax
+421-55-6118309

Internet
www.inmm.sk
inmm@inmm.sk

IČO
35562340

Bankové spojenie Štátna pokladnica
č. účtu: 7000285159/8180

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s plnením
predmetu zákazky.
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky spolu v EUR s
DPH.
V prípade rovnosti najnižšej jednotkovej ceny za predmet zákazky resp. jej časť v EUR s DPH vo
viacerých ponukách predložených uchádzačmi, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešného
uchádzača toho, ktorý ako prvý predložil ponuku s najnižšou jednotkovou cenou za predmet
zákazky resp. jej časť.
15. Lehota na predkladanie ponúk:

do 13.12.2017 do 13:00 hod.

Mailová adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa uvedená v bode 1.
Pri osobnom doručení pracovný čas : pondelok – piatok 7,30 hod – 14,30 hod.
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku,
- doručenie osobne resp. poštou na adresu uvedenú v bode 1.
S uchádzačom/uchádzačmi, ktorí splnia podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúknu
verejnému obstarávateľovi najnižšiu jednotkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH na každú časť
predmetu zákazky samostatne, verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu, ktorej predmetom bude
dodávka jednotlivých častí predmetu zákazky.
V prípade ak ponuka úspešného uchádzača je rovná alebo vyššia ako finančný limit stanovený
ako predpokladaná hodnota zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať zadávanie
zákazky za neúspešné.
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