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

Výzva na prípravné trhové konzultácie
podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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.: 055/6118300
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková - verejné obstarávanie
Mgr. Michal Knapp (knapp@inmm.sk ), Ing. Blanka Marinová
(marinova@inmm.sk) - požiadavky na predmet zákazky

2. Predmet zákazky
„Plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga,
vrátane spotrebného materiálu a zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty.“
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Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
3. Opis predmetu zákazky:
•

Zariadenie umožňuje plnoautomatizované rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého
(68GaCl3) Ph.Eur. v uzavretom systéme. Zariadenie kompatibilné s generátormi chloridu
galitého (68GaCl3) Ph.Eur. registrovanými v SR.

•

Zariadenie umožňuje použitie aj viac ako jedného

•

Spotrebný materiál obsahuje všetky položky nevyhnutné pre rutinnú prípravu na oddelení
nukleárnej medicíny.

•

Zariadenie umožňuje test uzavretosti systému.

•

Zariadenie na kontrolu rádiochemickej čistoty pripraveného rádiofarmaka umožňuje kontrolu
v súlade s príslušnými článkami Európskeho liekopisu, alebo v súlade so Súhrnom
charakteristických vlastností lieku.

68Ge/68Ga

generátora.

4. Účel prípravných trhových konzultácií
Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej aj „PTK“) je oslovenie hospodárskych subjektov,
ktorí sa zaoberajú výrobou alebo predajom požadovaného predmetu zákazky za účelom:
3.1 stanovenia objektívnych, nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky,
ktoré verejný obstarávateľ využije pri tvorbe podrobnejšieho opisu predmetu zákazky a stanovení
kritérií tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania,
3.2 upresnenia zmluvných a technických podmienok plnenia zákazky (napr. lehota dodania,
servisné podmienky a pod.),
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3.3 stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

5.

Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť PTK
a) Predloženie dokladu, z ktorého bude vyplývať oprávnenie hospodárskeho subjektu dodať
predmet zákazky (napr. fotokópia výpisu z obchodného registra – postačuje výtlačok z www.orsr.sk
alebo inej ekvivalentnej databázy, fotokópia živnostenského listu),
b) Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií môže predložiť
informatívne/propagačné materiály od výrobcu požadovaného predmetu zákazky v slovenskom,
českom alebo anglickom jazyku.

6.

Náklady spojené s trhovými konzultáciami
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na prípravných trhových konzultáciách znáša
hospodársky subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa (napr.
cestovné, náhrada za čas a pod.).

7. Priebeh prípravných trhových konzultácií
a) Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách
elektronicky na e-mailovú adresu pitonakova@inmm.sk, najneskôr do 16.07.2018 do 13:00 hod..
Záujem o účasť potvrdí zaslaním vyplneného formulára k prípravným trhovým konzultáciám –
formulár je prílohou tejto výzvy.
b) Po uplynutí lehoty na potvrdenie záujmu podľa bodu 6 písm. a) verejný obstarávateľ zostaví
zoznam účastníkov prípravných trhových konzultácií a zároveň oznámi všetkým hospodárskym
subjektom konkrétny dátum, čas a miesto uskutočnenia prípravných trhových konzultácií, a to na emailovú adresu uvedenú v zaslanom formulári. Predpokladaný termín konania prípravných trhových
konzultácií je v období od 23.07.2018 do 27.07.2018 v čase medzi 09.00 hod. až 14.00 hod. v sídle
verejného obstarávateľa.
c) Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a
zástupcu/zástupcov hospodárskeho subjektu.
d) Každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa prípravných trhových
konzultácií, bude poskytnutý časový priestor 20 minút na odprezentovanie ponúkaného predmetu
zákazky, pričom hospodársky subjekt má v rámci svojej prezentácie možnosť navrhnúť opis
predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky, ktoré nesmú mať diskriminačný charakter.
Hospodársky subjekt predloží cenovú ponuku na daný predmet zákazky.
e) S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila
hospodárska súťaž, sa bude z priebehu prípravných trhových konzultácií vyhotovovať zápisnica.
Zápisnica z priebehu trhovej konzultácie bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávateľa,
pričom bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa resp. v profile verejného
obstarávateľa.

Príloha:
•

podľa textu
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