
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Banská Bystrica

                           Námestie  L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
                           IČO : 379 579 37, DIČ: 2021928150

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY  (PRIESKUM  TRHU)

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica
Zastúpená: MUDr. Ján Nosko - riaditeľ
IČO: 379 579 37
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Majchútová – referát pre verejné obstarávanie
Tel.: 048/ 472 65 00, 0915 577 656 
e-mail: mmajchutova@dfnbb.sk

2. Názov predmetu zákazky:   
Poskytovanie lekárenskej starostlivosti na obdobie 24 mesiacov.

3. Druh zákazky:  služba

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
       85149000-5 Lekárnické služby

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
       8 000,00 EUR bez DPH

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 
Banská Bystrica

7. Opis predmetu zákazky:
Od poskytovateľa lekárenskej starostlivosti sa vyžaduje poskytovanie služieb lekárenskej 

starostlivosti v rozsahu:
- preberanie  dodávky  liekov  a zdravotníckych  pomôcok  od  predávajúcich,  ktorí  sú 

zmluvnými partnermi zdravotníckeho zariadenia,
- uchovávanie (skladovanie) a kontrola liekov,
- výdaj liekov,
- individuálna  príprava  liekov  na  základe  žiadanky  pre  jednotlivé  oddelenia 

zdravotníckeho zariadenia,



- poskytovanie  odborných  informácií  a rád  o liekoch  a dietetických  potravinách 
potrebných  na  kvalitné  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti  podľa  bezpečnej 
a racionálnej liekovej terapie.

Bližšie informácie je možné získať:
Ing. Marianna Hoghová – ekonomický námestník riaditeľa – tel. č. 048/472 65 76
Mgr. Ľuba Pohorelá – námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť – tel. č. 048/472 65 89

8. Cena predmetu zákazky:
Cenu predmetu zákazky uviesť v zložení:

- Cena služby bez DPH
- DPH
- Cena služby s DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a navrhovanú 
cenu uvedie ako celkovú cenu zákazky v EUR.

9. Podmienky účasti:
Predloženie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Požaduje 
sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 

10. Lehota na predkladanie ponúk:  do 25. 11. 2013 
Ponuky musia  byť  doručené  v elektronickej  podobe  na  vyššie  uvedenú  e-mailovú  adresu 
v lehote  na  predkladanie  ponúk.  Verejný  obstarávateľ  akceptuje  aj  ponuky  predložené 
v listinnej forme.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je na najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH (cena celkom).

12. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní  lekárenskej  starostlivosti. 
Poskytovateľ  bude na  základe  zmluvy oprávnený vystaviť  faktúru  za  poskytované  služby 
štvrťročne  vo  výške  jednej  štvrtiny  zmluvnej  ceny.  Zdravotnícke  zariadenie  uhradí 
fakturovanú  časť  zmluvnej  ceny  poskytovateľovi  bezhotovostne  prevodom  na  účet 
poskytovateľa so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry.

13. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené.

14. Doplňujúce informácie
Neuvedené.

15. Dátum zverejnenia výzvy:
19.11.2013

MUDr. Ján Nosko 
        riaditeľ
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