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OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
 Formulár: Príloha č. 14  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31936415
Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Ing.Jozef Jaroš
Telefón: +421 444382435
Fax: +421 444382783
Email: jarosj@uvn.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná):  http://www.uvn.sk

I.2)    TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Lieky a liečivá pre nemocničnú lekáreň

II.1.2)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Lieky a liečivá pre nemocničnú lekáreň

II.1.3)    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33600000-6 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Druh postupu:  Otvorená

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou

Pôvodné oznámenie odoslané cez:  SIMAP
Prihlasovacie meno:  8104
Referenčné číslo oznámenia:
rok:  2012
číslo dokumentu:  08629-MST
2012-08629-MST

IV.2.3)    Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2012/S 140-233768
z:  24.07.2012

IV.2.4)    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
19.07.2012

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)    OZNÁMENIE ZAHŔŇA

Neukončené konanie
VI.2)    INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ

Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.
VI.4)    ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Žiadna zmluva nebola uzatvorená.
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie

1/2



Ďalšie doplňujúce informácie:  Verejný obstarávateľ Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná
nemocnica; ul. gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, podľa § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) ruší použitý postup zadávania zákazky Lieky a
liečivá pre nemocničnú lekáreň podľa § 46, ods. 2 zákona vyhlásenú v Úradnom vestníku Európskej únie č. 140/2012 zo
dňa 24.7.2012 pod označením 2012/S 140-233768. Dôvodom zrušenia verejného obstarávania je zmena okolností, za
akých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.Z doteraz prebiehajúcej verejnej súťaže, ponúk počas nej predložených, je
verejný obstarávateľ toho názoru, že stanovenie 15 kategórii liekov, a v rámci každej kategórie povinnosť dodávať
každý liek, nie je dostatočné pre čo najširšiu hospodársku súťaž záujemcov. Zmena okolností spočíva hlavne v tej
skutočnosti, že verejný obstarávateľ s cieľom zvýšenia transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti zníži počet liekov v
jednotlivých kategóriách a tým umožní predloženie ponuky širšiemu spektru záujemcov. Z tohto dôvodu dôjde k zmene
predmetu obstarávania, v jeho rozdelení do častí, možnostiach predloženia ponuky na jednotlivé časti a následne bude
vyhlásená verejná súťaž v priebehu I. polroku 2013.Z farmaceutického hľadiska považuje súčasne verejný obstarávateľ
zmenu zadefinovania predmetu zákazky z obchodných názvov liekov na účinnú látku podľa ATC skupín omnoho
výhodnejšie najmä v možnosti účasti väčšieho počtu uchádzačov a tým k nákladovo efektívnejšiemu nákupu predmetu
zákazky.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z:  06.02.2013

2/2


