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Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“)
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Obchodné meno:
Národná transfúzna služba SR
Sídlo:
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003
zo dňa 02.12.2003
Štatutárny zástupca:
Rada riaditeľov, v mene ktorej koná:
Ing. Renáta Dundová, MBA, generálna riaditeľka a
JUDr. Adam Kalužay, LL.M., MBA, ekonomický riaditeľ
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Butaš
Telefón:
+421 910 832 475
E-mail:
ovsplazma@ntssr.sk
IČO:
30 853 915
DIČ:
2021764371
IČ DPH:
SK2021764371
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK18 8180 0000 0070 0028 8579
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
2. Názov predmetu súťaže (ďalej len „predmet zmluvy“):
Zmrazená čerstvá krvná plazma určená na frakcionáciu
3. Stručný opis predmetu zmluvy:
Predmetom súťaže je predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu (ďalej aj
„plazma“), konkrétne plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi v predpokladanom objeme 120 000
litrov/4 roky a plazmy čerstvo zmrazenej z aferézy v predpokladanom objeme 120 000 litrov/4 roky.
Predmet súťaže je rozdelený na dve samostatné časti:
1.

Časť 1.: Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi

2.

Časť 2.: Plazma čerstvo zmrazená z aferézy

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže tvorí prílohu č.1 Opis predmetu súťaže súťažných
podmienok. Navrhovateľ môže predložiť návrh na jednu časť predmetu súťaže alebo na všetky časti
predmetu súťaže, v nadväznosti na prílohu č. 1 Opis predmetu súťaže súťažných podmienok.
Minimálna kúpna cena je 80 eur/1 liter plazmy, spolu 9 600 000 eur/120 000 litrov plazmy.
4. Miesto prevzatia predmetu zmluvy:
Miesto alebo miesta prevzatia predmetu súťaže:
a) Spracovateľské centrum Bratislava, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
b) Spracovateľské centrum Banská Bystrica, Jaseňova 7, 974 09 Banská Bystrica
c) Spracovateľské centrum Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
5. Rozsah predmetu zmluvy:
Vyhlasovateľ vyžaduje podať návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“) na rozsah definovaný v
súťažných podmienkach ako zásady obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá a
tieto sú uvedené v súťažných podmienkach. Vyhlasovateľ uzavrie na základe výsledku OVS
Rámcovú kúpnu zmluvu s jedným úspešným uchádzačom (ďalej len „Zmluva“) pre každú časť
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predmetu súťaže samostatne, v súlade s vymedzením predmetu súťaže v Prílohe č. 1 Opis
predmetu súťaže súťažných podmienok.
6. Podmienky účasti účastníkov
6.1 Návrh predložený účastníkom musí obsahovať:
1.
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v návrhu;
citované vyhlásenie musí byť podpísané účastníkom alebo osobou oprávnenou
konať za účastníka,
2.
doklad o oprávnení podnikať v oblasti, ktorá je predmetom Zmluvy, napr. výpis
z obchodného registra, živnostenský list, a pod.,
3.
čestné vyhlásenie, že účastník nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti
voči Slovenskej republike, resp. voči štátu, kde má uvedené svoje sídlo, vrátane
záväzkov voči štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým
organizáciám, voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,
4.
vyplnený hodnotiaci formulár podľa prílohy č. 3A a/alebo 3B súťažných
podmienok, podpísaný účastníkom alebo osobou oprávnenou konať za účastníka,
5.
vyplnený návrh zmluvy vrátane všetkých jej príloh podľa prílohy č. 2 týchto
súťažných podmienok, podpísaný účastníkom alebo osobou oprávnenou konať za
účastníka. Príloha č. 3 Zmluvy „Požiadavky na kontrolu kvality plazmy“ nesmie byť
v rozpore s Prílohou č. 2 Zmluvy „Špecifikácia plazmy a určenie výťažnosti plazmy“.
6.
povolenie na výrobu liekov z ľudskej plazmy vydané príslušným orgánom
členského štátu (EÚ/EHP) v plnom rozsahu účastníkovi, alebo inej osobe, ktorej
kapacity účastník využíva na preukázanie splnenia určenej podmienky účasti podľa
tohto bodu súťažných podmienok. V takom prípade účastník predkladá aj zmluvu
o spracovaní ľudskej plazmy uzatvorenú s inou osobou, ktorej kapacity účastník
využíva na preukázanie splnenia určenej podmienky účasti,
7.
platné potvrdenie o zaradení lieku z ľudskej plazmy do zoznamu
kategorizovaných liekov vydané Ministerstvom zdravotníctva SR účastníkovi,
alebo inej osobe, ktorej kapacity účastník využíva na preukázanie splnenia určenej
podmienky účasti podľa bodu 10.1.6 súťažných podmienok.
6.2 Účastník predloží doklady podľa bodu 10.1 súťažných podmienok v originálnom vyhotovení
alebo ako úradne osvedčené fotokópie dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Návrh, ktorý
nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti bude z vyhodnotenia predložených návrhov
vylúčený.
6.3 Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
vyhlasovateľom. Takáto výhrada alebo obmedzenie bude mať za následok vylúčenie
návrhu účastníka.
7.

Poskytovanie a spôsob prevzatia súťažných podmienok:
7.1.
7.2.

8.

Súťažné podmienky sa budú zasielať na základe e-mailovej žiadosti účastníka, doručenej
na e-mailovú adresu: ovsplazma@ntssr.sk do 04.10.2019 do 10.00 hod.
Vyhlasovateľ doručí súťažné podmienky e-mailom na e-mailovú adresu účastníka.

Lehota a spôsob podávania návrhov:
Návrhy je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v pracovných dňoch od 09:00 hod. do
15:00 hod. v lehote na predkladanie návrhov stanovenej vyhlasovateľom vo výzve na predkladanie
návrhov, t.j. do 11.10. 2019 do 10.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú návrhy doručiť:
Národná transfúzna služba SR
riaditeľstvo
Ďumbierska 3/L
831 01 Bratislava

9.

Miesto a termín otvárania návrhov: 11.10. 2019 o 10.30 hod.
Miesto otvárania návrhov:
Národná transfúzna služba SR
riaditeľstvo
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Ďumbierska 3/L
831 01 Bratislava
10.
11.

Kritériá hodnotenia návrhov:
Kritériom na vyhodnotenie návrhov je najvyššia cena za predpokladaný rozsah MJ v EUR.
Vyhodnotenie návrhov:
V prípade, že v lehote na predkladanie návrhov bude vyhlasovateľovi doručený jeden alebo dva
návrhy účastníkov, návrhy spĺňajúce podmienky účasti uvedené v bode 10 súťažných podmienok,
cenové ponuky budú vyhodnotené v zmysle súťažného kritéria uvedeného v časti A.2 Kritériá na
hodnotenie návrhov a pravidlá ich uplatnenia súťažných podmienok.
V prípade, že v lehote na predkladanie návrhov budú vyhlasovateľovi doručené tri a viac návrhov
účastníkov a tieto budú spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 10 súťažných podmienok, na
vyhodnotenie cenových ponúk sa použije elektronická aukcia - dražba v súlade s bodom 19
súťažných podmienok

12.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu a lehota viazanosti návrhov:
Lehota viazanosti návrhov a lehota na oznámenie vybraného návrhu sú vyhlasovateľom stanovené
do 31.12.2019.

13.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 283 Obchodného zákonníka podmienky OVS meniť.
Zmenu oznámi účastníkom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov.

14.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 283 Obchodného zákonníka OVS zrušiť. Zrušenie
OVS zverejní rovnakým spôsobom ako vyhlásil podmienky OVS. Z výsledku OVS nevyplýva
vyhlasovateľovi povinnosť uzatvoriť zmluvu s úspešným účastníkom OVS, prípadne s ďalšími
účastníkmi v poradí.

15.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky
predložené návrhy.

16.

V prípade, že vyhlasovateľ neuzatvorí pre príslušnú časť OVS Rámcovú kúpnu zmluvu s úspešným
účastníkom z dôvodov na strane účastníka, uzatvorí ju s účastníkom, ktorý sa po vyhodnotení
návrhov príslušnej časti umiestnil na ďalšom mieste v poradí (t.j. s účastníkom na 2. až x- tom
mieste v poradí príslušnej časti, až pokiaľ vyhlasovateľ neuzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu v súlade
s výsledkami OVS).

17.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov a lehotu na oznámenie
vybraného návrhu.

V Bratislave, dňa 12.09.2019

