
Vzor spôsobu vyplnenia sortimentu zmluvy
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RZ  kód Katalógové číslo Názov Doplnok Množstvo Počet MJ Kód MJ Cena bez DPH DPH ŠÚKL kód Kód MZ SR Platnosť od Platnosť do

LA6IMAK Guiding Launcher 6F Internal Mammary Artery, 55 cm, .071" yyy 1 ks xxxx,xx 20 P33616 X03519
60JR400P10000  Katéter vodiaci koronárny Asahi Hyperion 6F / 100cm yyy 1 ks xxxx,xx 20 P 96121 X04069
 360530 Stent PRO-Kinetic Energy 4 x 20 mm yy 1 ks xxxx,xx 10 P82159 X 02779
11168  Systém kompresný FemoStop II Plus femorálny, support arch, bal=1 ks yyyy 1 ks xxxx.xx 20 P 57319
C12059 Vodič tlakový PressureWire X Wireless FFR, 175 cm yyy 1. ks xxxx,xx 20 P96061 X04051
ICLX2526 Stent koronárny  CRE8 EVO    2,5 x 26 mm y yyy 1 ks xxxx,xx 10  P88696 X00998
LA6JL30 Guiding Launcher 6F Left Standard 3.0, 5 pack yyy 5 bal. xxxx,xx 20 P33616 X03519
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Názov = obchodný názov zdravotnej pomôcky (ZP). Boli by sme radi, keby dodávateľ "slepo" nekopíroval údaje od výrobcu, z katalógu, ale keďže tieto sú takto používané v rámci procesu prípadnej certifikácie na ŠUKL, či 
dokonca aj v kategorizácii ŠZM na MZSR, tak akceptujeme aj tieto. Náš ideál je aby údaj bol zrozumiteľný nielen špecialistovi lekárovi, ale aj pracovníkovi v lekárni, technickému pracovníkovi pri objednávaní alebo aj 
pracovníkom v procese verejného obstarávania. Preto sme si vytvorili interné pravidlá, kedy názov ZP začína podstatným menom, napr. "Stent, Katéter, Vodič, Kardiostimulátor..." nasledovala presnejšia špecifikácia 

prídavným menom, napr. "vodiaci, tlakový, diagnostický, renálny, samoexpandovateľný, atď.." - prípadne nemusí byť vôbec použitý a názov končí obchodným menom ZP , napr. "CRE8 EVO, PRO-Kinetic Energy, Hi-Torque 
SpartaCore, Fairway, atď.". Ideálne pokiaľ názov neobsahuje rozmery - priemer, dĺžku, tlak, farbu, objem atď. Maximálna dĺžka Názvu by mala byť 50 znakov. Podobne je názov riešený v ŠUKL napr. 
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Zdravotnicke_pomocky/Informacie/ZP-2019-07-01.xlsx  Údaj nezačína zbytočnou medzerou/-ami pred hodnotou, ani vzadu za touto hodnotou, čo nevylučuje použitie medzery vnútri reťazca. 

Doplnok = konkrétna definícia ZP - doplnok k názvu, ktorá presne špecifikuje uvedené katalógové číslo ZP. Väčšinou je založená na údajoch typu rozmer, priemer, dĺžka, zakrivenie, farba, atď. ... Môže obsahovať aj ďalšie 

prídavné mená, ktoré špecifikujú názov ZP , ale napr. pre max. dĺžku neboli obsiahnuté v názve ZP. V takomto prípade je vhodné, aby položka Doplnok začínala takýmto údajom. Napríklad: "femorálny, support arch", "3,5 x 10 
mm", "3,5 x 17 mm / 138 cm","straight 180 cm","Straight Tip 3,0 x 190 cm" atď. Maximálna dĺžka Doplnku by mala byť 100 znakov. Údaj nezačína zbytočnou medzerou/-ami pred hodnotou, ani vzadu za touto hodnotou, čo 
nevylučuje použitie medzery vnútri reťazca.

Údaje o sortimente budú zaslané vo formáte tabuľky z tabuľkového procesoru napr. programu Excel formát 97-2003 (.xls), prípadne novšom (.xlsx) alebo ekvivalent Libre Office (.ods), aj keď nezodpovedajú štandardom IS 

verejnej správy pre takýto typ dokumentov. Dodávateľ plne zodpovedá za správnosť a jednoznačnosť údajov v dokumente a tieto budú uvádzané aj na faktúrach, príp. dodacích listoch. Údaje nemôžu obsahovať nadbytočné 

medzery pred a za hodnotami v bunkách. Rovnako v údajoch sa nemôže vyskytovať znak bodkočiarka " ;" lebo to je systemový oddelovač v CSV formáte.

Kód MZ SR = kód začínajúci znakom X, pridelený ZP v rámci kategorizácie špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) Ministerstvom zdravotníctva SR. Teda 6 miestny kód, bez medzier pred či za reťazcom . V prípade ak ZP 
nie je zaradená v kategorizovanom ŠZM  hodnota je prázdna "". Kód MZ SR musí byť zverejnený v číselníku/zozname kategorizovaného ŠZM, dostupnom na webovom sídle MZ SR vydávanom každý štvrťrok.
Platnosť od = dátum začiatku účinnosti zmluvy. Dodávateľ ZP tento udaj nevypĺňa, ale musí byt súčasťou tabuľky.
Platnosť do = dátum konca účinnosti zmluvy. Dodávateľ ZP tento udaj nevypĺňa, ale musí byt súčasťou tabuľky.

Niektoré chyby v importných súboroch sú znázornené vyššie, zvýraznené červeným podkladom. V prípade zistenia chýb, nesprávnych hodnôt ap. bude súbor vrátený na prepracovanie dodávateľovi. Oranžový podklad označuje 
údaje, ktoré dodávateľ nevypĺňa, ale musia byt zahrnuté v tabuľke.

Množstvo = predpokladané množstvo nákupu jednotlivého sortimentu, podľa MJ za dobu účinnosti zmluvy . Tento údaj by mal definovať konkrétny žiadateľ, zväčša odborný garant súťaže na strane Objednávateľa. Mal by 
vychádzať zo spotreby za predošlé obdobie, reflektovať predpokladané zmeny v počte ošetrených pacientov, zahŕňať variabilitu a teda obsahovať aj nejakú % rezervu ap. Súčet jednotlivých množstiev sortimentu , by mal byť 
rovnaký ako množstvo uvedené v prílohe zmluvy pre konkrétnu položku zmluvy . V prípade nejasnosti použite hodnotu = 1. Hodnota sa uvádza ako celé číslo, bez oddelovača tisícok, bez znaku oddeľujúceho desatinné miesta.

Počet MJ = počet merných jednotiek (MJ) v balení ZP. Ak pri danom sortimente je MJ definované ako "ks" táto hodnota sa rovná 1 a teda znamená že v dodávanom balení ZP je obsiahnutý 1ks a rovnako, zároveň na faktúre je 
uvádzaný 1ks. Hodnota rozdielna od 1 znamená, že kód MJ je balenie, alebo iná množstevná merná jednotka. Hodnota je povinná a musí byť vyplnená.

Kód MJ = kód mernej jednotky. Štandardné hodnoty sú "ks", "bal" ale môžu byť uvádzané aj iné. Kód mernej jednotky neobsahuje "." ani iné znaky.
Cena bez DPH = Cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za jednu MJ, teda za 1ks, alebo za 1 bal, alebo inú MJ. Hodnota sa uvádza bez oddeľovača tisícok, na 2 desatinné miesta, oddelená čiarkou "," .
DPH = číselná hodnota vyjadrujúca výšku DPH, teda hodnota "10" alebo "20", prípadne "0". Neobsahuje žiadny deliaci znak, len číselnú hodnotu.

ŠÚKL kód = kód pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv k danej zdravotnej pomôcke vrátane označenia skupiny ZP (1 znak - písmeno). Teda 6 miestny kód, bez medzier pred či za reťazcom . V prípade že ZP nemá 
pridelený kód ŠUKL hodnota je prázdna "". Kód ŠUKL musí byť zverejnený v číselníku ŠUKL, dostupnom na ich webovom sídle.

Katalógové číslo = presný a rovnaký udaj ako uvádza výrobca zdravotnej pomôcky v rámci svojich produktových katalógov (napr. firma Medtronic - 
http://kategorizacia.mzsr.sk/Pomocky/Download/RequestAttachment/61027), teda väčšinou ide o "Ordering information" alebo "REF" uvádzaný na obale ZP. Rovnaký kód je uvádzaný v objednávkach aj na faktúrach a slúži na 
presnú identifikáciu konkrétneho sortimentu, teda vrátane rozmerov, farby a ďalších špecifík. Táto hodnota je povinná, musí byť v importnom súbore jedinečná, neopakovateľná. Maximálna dĺžka Katalógového čísla by mala 
byť 25 znakov (vrátane medzier, pomlčiek ap.). Údaj nezačína zbytočnou medzerou/-ami pred hodnotou, ani vzadu za touto hodnotou, čo nevylučuje použitie medzery vnútri reťazca.

kód = kód zdravotnej pomôcky. Interný údaj SUSCCH, dodávateľ ZP tento udaj nevypĺňa, ale musí byt súčasťou tabuľky.
RZ = rozlišovací znak. Interný údaj SUSCCH, dodávateľ ZP tento udaj nevypĺňa, ale musí byt súčasťou tabuľky.
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