
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Obchodné meno záujemcu 
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka             Vybavuje / tel.   Košice    
               Papíková/2343421       04.05.2021  
 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  vyzýva 
na predloženie cenovej ponuky na: 
 
1.) Názov predmetu zákazky:  „Klinické vyšetrenia v rámci projektu DSV OPENMED“ 

 
2.)     Opis predmetu zákazky:  

 
Klinické vyšetrenia pacientov s manifestnou Parkinsonovou chorobou (v prílohe protokol na klinické 
vyšetrenia pacientov). Klinické vyšetrenie navyše zahŕňa aj odber krvi do skúmaviek s EDTA 
(minimálne 14ml krvi na jedného pacienta) a nahodenie klinických údajov do centrálnej databázy 
RedCap. V rámci zmluvného výskumu očakávame celkovo vyšetrenie podľa priloženého protokolu 
v počte 600 pacientov.  

 
3.) Kód CPV: 73000000-2 Výskum a vývoj  a súvisiace poradenské služby 

                     73200000-4 Poradenstvo pre výskum a vývoj 
 

 
4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 

 e-mailom na adresu: jana.papikova@upjs.sk 

 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

 
                                 najneskôr do 17.05.2021 do 13:00 hodiny 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 50.000,00 

            
7.) Miesto dodania:  

Neurologická klinika, UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice 
 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
8.2 podpísaný a vyplnený návrh Rámcovej dohody  
8.3 cenová ponuka v € bez DPH aj s DPH vrátane nákladov na dopravu a manipulačných 

poplatkov (príloha č. 2 Rámcovej dohody: Rozsah služieb a kalkulácia ceny) 
 
 
 
 



9.) Termín zadania zákazky: 05/2021  

 
10.) Lehota dodania predmetu zákazky: plnenie zmluvy/dohody je predpokladané do 30.06.2023 

 
11.) Uzavretie zmluvy: áno – Rámcová dohoda  

 

 
12.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa: 
       najnižšej ceny 
 
13.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie 
rámcovú zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.  
Táto rámcová dohoda, spolufinancovaná z NFP EÚ, podlieha po jej uzatvorení povinnej 
administratívnej a finančnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO). Plnenie dohody, 
spolufinancovanej z NFP EÚ, bude možné až po kladnom vyjadrení kontroly podľa predchádzajúcej 
vety zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO). Ak výsledok uvedenej kontroly nebude zo strany 
poskytovateľa NFP (RO/SO) kladný a výsledky administratívnej a finančnej kontroly neumožnia 
financovanie výdavkov, vzniknutých na základe tejto dohody, objednávateľ má právo okamžite 
odstúpiť od tejto dohody bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov, v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu 
z dohody. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že 

neuspel. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na 

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

14.) Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet, vlastné zdroje 
 
 

15)  Pracovník poverený zadávaním zákazky:  

Ing. Jana Papíková, , tel.: 055/234 3421  , e-mail: jana.papikova@upjs.sk 
 
 
 
 
 
           ........................................................... 
       RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.  
        Kvestor 
 
 
 

 
Prílohy výzvy: 
Príloha. č. 1  Rámcová dohoda vrátane príloh  

   Príloha č. 1 RD Protokol na klinické vyšetrenia pacientov 
   Príloha č. 2 RD Rozsah služieb a kalkulácia ceny 
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