
Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Požadovaná 

hodnota

Ponúkaná 

hodnota

xxx xxx

1. názov účinnej látky: viaczložkový roztok viaczložkový roztok

2. merná jednotka: 1 ks 1 ks

3. veľkosť mernej jednotky: 1 000 ml 1000 ml

4. množstvo účinnej látky v mernej jednotke: viaczložkový roztok viaczložkový roztok

5. lieková forma: roztok roztok

6. obal: plastový vak plastový vak

7. spôsob podávania: vodný roztok k perfúzii vodný roztok k perfúzii

8. účel použitia:

na perfúziu a premývanie 

darcovských obličiek, 

pečene, pankreasu a 

srdca pred vybratím z 

tela darcu a ihneď po 

ňom

na perfúziu a premývanie 

darcovských obličiek, 

pečene, pankreasu a 

srdca pred vybratím z 

tela darcu a ihneď po 

ňom

9.

vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 

ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov:

áno áno

1.

Vodný roztok 1 000 ml určený na perfúziu a premývanie darcovských 

obličiek, pečene pankreasu a srdca pred vybratím z tela darcu a ihneď 

po ňom

V: Bojniciach

Dňa:

............................................

Mgr. Michael Kotouček

riaditeľ pre predaj

Oplachové a perfúzne roztoky skupiny č. 5

Názov predmetu zákazky:

Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 5

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty 

predmetu zákazky

Vodný roztok 1 000 ml určený na perfúziu a premývanie darcovských obličiek, 

pečene pankreasu a srdca pred vybratím z tela darcu a ihneď po ňom:

Položky 5. časti predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

spoločnosť

Sídlo uchádzača: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice

IČO: 31625657

DIČ: 2020468780

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného 

produktu:

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Habovčík

Pracovné zaradenie: Referent pre verejné obstarávanie

Telefónne číslo: 046 / 5154 146, 0917 400 145

E-mail: rhabovcik@unipharma.sk

............................................

MVDr. Branislav Klopan

riaditeľ nákupu a výroby

mailto:rhabovcik@unipharma.sk

