
Ĺ,
Rámcová dohoda č. .//.?/4(!..

uzatvorená podľa ustanovenia s 83 zĺikona č. 343/20]5 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení iilrorsĺri prraiĺrrí '

čIánok l.

Zmluvné stľany:

1) Predávajúci: InteľMedical Plus, s.ľ.o.
Sídlo: HodŽova 17,949 01 Nitra

ľffgfi"* 
zapísanáv obchodnom registri okľesného súdu Nitra, oddiel Sro, vloŽka

ľj1*ĺ:l -o:91n' 
Ing. Bibiána Šikulajová' konatelka spoločnostiICO:50085999

DIČ:2t2OI67896
lČ opn: ĺK2I2O167896
B-ankové spojenie: Tatľa banka' a.S.
IBAN: SK38 1 1 00000000 2g4gú 5rc0

(d'alej len,,Pľedávajúcio,)

Kupujúci:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ulica Paláľikova 2371, o)z ol Čadca

ľj*',ľl:rgán: Ing. M*ĺ' s"'ĺ"ld, MBA, ľiaditel,ICO: t7 335 469
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 ďo:rc oo+z gtls

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. rvana Stodolu Liptovský Mikulášulica Palúčanská 25,03l žs riptovský Mikuláš
|1*':ľt ̂ orgán: 

Ing. Ľudmila potrarroeníková, MBA, riaditelkaICO : 17 336163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: sK47 8180 0000 ďon oo+l ggze

c) Hornooľavská nemocnica s poliklinikou Tľstená
ulica Mieľu 549116,028 0I TÄtená
Štatutáľny oľgán: MUDľ. Marián iholt, riaditeľ
ICO: 00 634 B9t
B-ankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SKl3 8180 0000 ďo:rc oo+s lltl

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši - Jégeho Dolný KubínNemocničná ulica 1944lI0, ďze uDolný Kubín
|jľ,ľ"l orgán: PhDľ. Jozef Mintál, IVIBA, ľiaditeľ
ICO: 00 634 905
Bankové spojenie: 7 0OO481O29/8 1 80
IBAN: SK6t 8180 0000 OO7OO04B IO2g

(ďalej len,'Kupujúci.,)

2)
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1' Pľedmetom ľln91i1 podľa tejto Rámcovej dohody je úprav a základných podmienokpľevodu vlastníckeho práva k tovaľu: Kóntľastné pľostľiedky na ľiintgenovanie 7(ďalej v texte zmluvy len 
',tovar")' 

jeho dodávka a dovozKupujúcemu do miesta plnenianazáklade čiastkoých objednávoĹ Kupujúceho obsahujúcich infoľmáciu o množstvea druhu poŽadovaného tovaru, o mieste a lehote pheňia a cene tovaru (ďalej len
"objednávkao') azávilzok Kupujúceho riadne uuou. dodaný tovar od Predávajúcehoprevziat' a zaplatiť Predávajúiemu kúpnu ..nu, u.e.'rĺ ,, .úlud" s čl. V. a VI. tejtoRámcovej dohody, a to na základe 8ĺastt ovych kúpnych zmluv, uzavretých medzi
ľ*d:::jľim aKupujucim za podmienok uštanovenych touto Rámcovou dohodou.Specifikácia tovaru je uvedená v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.

2' Predpokladané mnoŽstvo pre jednotlivé p1l9Žky predmetu zákazky Vo je uvedenév Prílohe č' 
'1 tejto Rámcovej dohody. rupĺ:ĺii nie je 

-Ň;ňý 
odobeľať celépredpokladané mnoŽstvo tovaru uvedené v Érĺiohe č. i t..;to Rámcovej dohody.Predmetom faktuľácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktorého mnoŽstvo'počas doby tľvania tejto Rámcovej dohody 

^,ôž" 
byť nizšie ako predpokladanémnoŽstvo' uvedené v Prílohe č. 1 tejtó Rámcovej aotr9ay Predávajúc i sa zaväzuje počascelej doby platnosti tejto Rámcorr"j dohody 

^it' 
r.ob.hoar'ej ponuke aL dispozĺcii pľeKupujúceho sortiment tovaľu p"dľi Prílohý 

'' 
i t.Í" Rámcovej dohody alebo tovaľ spaľametrami rovnakými alebo lepšími ako iovar uvedeny v Prílohe e. i'te.;to Rámcovejdohody' tak, aby bol dosiahnutý ĺoet tejto Rrímcovej dohody špecifikovaný v bode 4tohto článku.

3' Účelom tejto \ámc9yej dohody je ustanovit' rĺĺmcové zmluvné podmienky pľeuzatváranie čiastkových kúpnych zmluv medzi Predávajúcil ;ŕň"iúcim, s cieľomzabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejtoRámcovej dohody, a to v závislosti od požiadá'Ĺŕ" ňoieb Kupujúceho.

4' Plnenie pľedmetu tejto Rámcovej dohody je možne výlučne na základe čiastkoýchkúpnych zmluv, ktoré môžu -ui fo.mu"oĹ1ed;'k' vystavenej Kupujúcim a pľijatejPľedávajúcim 
'sľô1o!om 

aza podmienok "'p."".'iy"r' 
touto Rámcovou dohodou.Uzatvátanie jednotlir'ych čiastkových kúpnych 

'rniĺr, 1...p. r,ystavovanie objednávok) sabude uskutočňovať v závislosti od-aktuálnyĹr' p"t ĺ"u Kupujúceho'

5' Rámcová dohoda je ýsledkom verejného obstaľávan ia zákazky vyhláseného vo vestníkuVo č' 15l202I zo dňa22' Ol.20ž1 pod,zn.3738 _ MsT zabezpečenor. žĺi'".iäsamosprávnym kľajom, čast'7: Kontľastné prostriedky na ľĺintgenovanie 7.

Clánok II.
Pľedmet a účel Rámcovej dohody

čbnok III.
Podmienky a spôsob objednávok

1. Táto Rámcová dohoda podl'a zákona č' 343/2015 Z. z. overejnom obstarávan í a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších p.eápisov ustanovuje podmienkystanovenia predpokladaného mnoŽstva a ceny tovaru, a stanovuje spôsob objednávokv určenom období.

2. Pľedávajúci bude dodávat' Kupujúcemu a Kupujúci bude od Predávajúceho odoberat'' podobu tľvania tejto zmlu tovar uvedený včl. II. bod 1 tejto Rámcovej dohody.
YY,

zmluvnom vďahu na
Konkľétne mnoŽstvo a druh tovaru bude stanovené v pnamom
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záklaďe obj ednávok pľostľedníctvom uľčených pracovníkov Kupuj úceho. obj ednávanie
tovaľu bude Kupujúci vykonávať podľa skutočnej potreby a svojich možností. Kupujúci
zašle vystavenú objednávku Predávajúcemu elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu
alebo telefonicky objedná tovar na kontaktnom tel. čísle Predávajúceho uvedenom v bode
9. tohto článku Rámcovej dohody, pričom objednávka sa týmto považuje za závaznu pre
zmluvné strany, ak nie je vystavená v rozpoľe s touto Rámcovou dohodou. Doručením
potvrdenia prijatia e-mailovej objednávky alebo pľijatím telefonátu sa čiastková kúpna
zmluva povaŽuje za uzavretú. Pľedávajúci je povinný akceptovať a potvrdiť každil
objednávku Kupujúceho vystavenú a doručenú v súlade s touto Rámcovou dohodou.
Neakceptovanie oprávnenej objednávky zo strany Pľedávajúceho sa povaŽuje za
podstatné porušenie jeho zmluvných povinností, zakladajirce nárok Kupujúceho na
odstúpenie od zmluvy.

3. V prípade nemoŽnosti poskytnúť plnenie požadovane ĺa základe zaslanej objednávky
ľiadne a včas, sa Predávajúci zaväzuje informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviesť dôvody nemoŽnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pre dodanie tovaru
podľa bodu 2 člránku IV. Rámcovej dohody.

4. V prípade, že na strane Predávajúceho dôjde k objektívne pľechodnej alebo trvalej
nemoŽnosti dodať niektoľú zpoložiek tovaľu uvedených vPrílohe č. 1 tejto Rámcovej
dohody, zmluvné stľany sa dohodli, že tieto poloŽky tovaľu môžu byť na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán nahľadené ekvivalentnými novými položkami tovaru,
a to pľi zachovaníjednotkovej ceny a minimálnych paľametrov nahľadzovanej tovaľovej
potožky. Zmenatovaľovej položky podľa tohto bodu Rámcovej'dohody musí byť meďzi
zmluvnými stranami dohodnutá písomne. Kupujúci má pľávo rozhodnúť' že nahľadenie
tovaľovej poloŽky podľa tohto bodu nebude poŽadovať. Zevidenčných dôvodov sa na
podklade písomnej dohody uzatvoľenej podľa tohto bodu, vytvorí úplné znenie Prílohy č.
1 k tejto Rámcovej dohode.

5. Predávajúci sa zaväzuje, Že počas celého tľvania Rámcovej dohody bude dodávať tovaľ
v kvalitatívnom vyhotovení v súlade s špecifikáciou uvedenou v Prílohe č' 1 Rámcovej
dohody.

6. Akékoľvek Zmeny v kvalitatívnom r,yhotovení sú možné iba na základe písomnej dohody
potvrdenej opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávaný tovar musí
splňať vŠetky kľitéľia uvedené v špecifikácii v Pľílohe č. 1 Rámcovej dohody.

7. V priebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo v prípade podozľenia na
znížeĺu kvalitu tovaru' na ktoré bol Predávajúci minimálne dvakľát elektronicky na
kontaktnú e-mailovú adresu upozornený zo strany Kupujúceho, pričom nedošlo k nápľave
Stavu, odoslať tento tovar do akreditovanej skúšobne na potvľdenie vlastností v súlade
s špecifikáciou. Ak sa preukáŽe nezhoda medzi dodaným a deklarovaným tovaľom, je
Kupujúci oprávnený okamžite odstúpiť od Rámcovej dohody. Náklady súvisiace
s vykonaním potvrdenia vlastností tovaru v akľeditovanej skúšobni znáša v takomto
prípade Predávajúci.

8. Kupujúci je opľávnený vrátiť Predávajúcemu celý objem dodávky tovaľu, u ktorého bola
zistená nezhoda s poŽadovanými vlastnosťami. Pľedávajúci je povinný Kupujúcemu
dodať náhľadné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vrátiť finančné
plnenie za dodávku tovaľu, u ktorého bola zistená nezhoda v požadovaných parametľoch
alebo iné rozdiely. Uvedené sa vďahuje aj na dodávky konkľétneho preukázateľne
nezhodného tovaru, u ktoľého Kupujúci nezhodu zistil až neskôr. Pritom nie je
rozhodujúce, či Kupujúci nezhodný tovar pouŽíval na uľčený účel.
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9. Pokiaľ si zmluvné strany v priebehu platnosti Rámcovej dohody neoznámia písomne (e-
mailom) inak, uĺčujú pľe účely komunikácie súvisiacej s plnením predmetu tejto
Rámcovej dohody, wátane vystavenia aprijatia jednotliých objednávok, dodania tovaľu
aprevzatia dodaného tovaru, reklamácií a pod. nasledovné kontaktné osoby:

9.1. Kontaktná osoba na stľane Predávajúceho

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Mgr. Kristína ozorovská krlstina@i ntermedical.sk 0918 687 060

9.2. Kontaktná osoba Kupujúcich:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Mer. Michal Bocko bocko @,ky suckanemocnica. sk 04U4604134

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. IvanaStodolu Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
PharmDľ. Cyril Nemec nemec@nsplm.sk 04415563440

c) Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Mgr. Marta Homolová homo l o va. marta@nsptľ stena. sk 04315307502

d) Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégeho Dolný Kubín

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
PhaľmDľ. Eva Katrenčíková lekaren(Edonsp.sk 043/s801 306

10. Každá dodávka tovaru musí byť kupujúcemu odovzdaná v nepoľušenom stave
a v originálnom spotrebiteľskom obale.

11, Yyužívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pre Kupujúceho uvedeného v čl. I. boď2
písm. a) - d)' vzhľadom na ekonomickú ýhodnost'takéhoto nákupu ako i na podstatné
zj ednodušenie pľocesu verej ného obstarávania.

Clánok IV.
Miesto a spôsob dodania

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo lsídla/ Kupujúceho.
Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady
vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných
povolení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu objednaný
tovar (v pľípade, že sa znluvné strany v pľíslušnej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú
inak) najneskôľ do uplynutia 24 hodín od doručenia potvrdenia prijatia e-mailovej
obj ednávky alebo od telefonického obj ednania.
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3' Kupujúci riadne a včas dodaný tovar od Pľedávajúceho prevez me a ptevzatie potvrdí nadodacom liste' Predávajúci v dodacom' liste vyznäčimnoŽstvo a druh tovaru, jednotkovúcenu a celkovú cenu tovaru objednanéh o ,u žáklude jednotliv9i 
"Ĺl"a'a"ty (bez DPH ajs DPH)' Dodací list potvrdeny Kupujúcim (kópia) musí tvoriti sú8ast, faktúry. Kupujúcimá právo tovar pľi jeho prevz atí prčztiet' ui.uä jať ho pre,zrieť;Jil osobou a to tak,aby mal možnost' skontrolovat' množstvo tovaru vo vzťahu k stavu, ktorý deklarujepredávajúci v sprievodných dokladoch ku torruru uii. 

.ž 
tak,uuy -ot ot Llstit zjavne vadytovaru' Kupujúci nie je povirľrý p.rev.'iat' pln.nĺ., päkiaľ nldoÉl;il;;;"ľetiu čiastkovejkúpnej zmluvy v súlade s ol. til. boa z t":'r" Ŕĺ-Ä".1 dohody. ffi';*ĺ oĺ. je poviĺľrýprevziať plnenie, ktoré by nezodpoveaĺo -ooÁtuu, a.uľ'u, kvalite a paľametľom tovaľu(uvedený vPrílohe č' 1 tejto Rámcovej 

'd;Ĺ;äyj"äohodnuté-u .'u'rÄklud"čiastkovejkúpnej zmluly' alebo ktoľé by nezódpou.aäío požadovanej akosti, dohodnutýmpožiadavkám na zabalenie tovaru, a1eu-o 
1nŕm pozruaurra^stanoveným touto Rámcovoudohodou' rovnako aj v pľípade, ak k aoourre-ir-a;;;" neboli dodane ,rs"tLy sprievodnédokumenty na prevzatie iuži.\'anie tovaru u rlorr*rt o T jazvku (najmä zátučný ilist,návod na použitie a pod')' odmietnut i" pr,"rruiň ,polu s dôvodom odmietnutia savyznačí do dodacieho listu' Kupujúci1" op.áun."ľ 

' g9ä"9o.rr lirt.-r.y'načiť, žepožadujeza odmietnutý tovaľ dodanie 
''än'uärreĹo t"'"ä. V 

|ak9mto prípade je Predávajúcipovinný dodat'Kupujúcemu náhĺadný touu. nu;n".kôr do 2+ hoáín oáo aĺu vyznačeniapožiadavky podľa pred,chádzajúcej vety "ďä;;;- liste. V prípade, ak Kupujúcinepožaduje za odmietnuý továr aóaanĺó ner'ruJr'eĹo tovaru, je odmietn utie ptevzatia
Hff iť"ffi xäffiffiÍ Tľ#i 

e,o d či astk"*j *,iň zml uvy ;;".ii ú_ú úc ej ä t";.,,.

4' Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaľu o viac ako 24hodín' Kupujúci je oprávnený oinámiť p'"aáuaĺ.Äu, že ooneskorené dodanie tovarunemá záujem' Takéto oznámenie Kupujúceh,i -''ĺ byt' zaslane ľreaĺva1úcemu e-mailom' odoslaním oznámenianastávaj ú ĺĺĺ*y oärtĺp"nĺu.od čiastkovej kúpnej zmluvybud' ako celku alebo v oasti tykaJú.ó: 
'á-,"íuä"l_oro.ého dodaníĺŕ;e ľreo ávajuciv omeškaní. V opačnom prípade je Preáávajĺ.ĺ poíi*y-á_o-;;, ä"*'ŕ"*:úcemu aj podohodnutom termíne dodania toáiu a rupu.iĺci'potvrdí jeho prevzatie v dodacom liste.Náľok Kupujúceho na zmluvnú poĹutu ananáhtadu škody tým nie je dotknutý'

5' Predávajúci vzhl'adom na špecifickost' tovaru a jeho" pouŽitie vyhlasuje a zaručujeKupujúcemu' že je schopný dodat' alebo 
_Äa"rp*ĺť 

prostrednĺ.luo. t 
"r"; 

osobyobjednaný tovaĺ_ v p.eapoĹlaoaných -rroz.tuĺ.ä-.iuorr" a včas, inak zodpovedáKupuj úcemu za škodu_r, 
".lo- .o'ráhu, r.torĺ1y- .po*uĺ.

Clánok V.
Kúpna cena

I Kúpna cena tovaru je staĺovená podľ a zákona č. 1811996 Z. z. o cenách v zneníneskorších pľedpisov dohodou zmluvných 
:"ui .alychadza zponuky zponukyPredávajúceho do verejného ousánĺania,. resp. kúpnej ceny celkom po ukončení

;'1iÍ::ľÍľ',,i':ĺ':i.ŕil'äľ""'*-:" vyjadrená u'*i. Euro aje be,' uk..lkolv"k

,
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K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných pľávnych predpisov'
Faktura musí obsahovať všetky náleŽitosti ustanovené zákono- ó opH a ďalej musí
obsahovat':

_ označenie, že iďe o faktuľu,
_ IČo a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN,
- číslo objednávky,
- sumu k úhľade celkom V mene Euro,
- prílohu, ktorú tvorí dodací list potvrdený Kupujúcim.

Faktúra je splatná pľi:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - do ó0 dní
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - do
60 dní
Hornooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená - do 60 dní

/ l-rĺ1

veľejnom obstaľávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohľadom na ývoj cien
poľovnatel'ných tovarov na ľelevantnom tľhu zistí, že cena na trhu pre ten ktorý tóvaľ je
nižšia, ako cena uľčená Rámcovou dohodou. V tomto prípade môže požadovat' zniženie
ceny minimálne na cenu V sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na
tľhu na identické tovaľy alebo zastupiteľné tovaľy. Na účelý porovnania cien je obáobím,
zaktoré sa ceny poľovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostľedne pľedchádzajucich
určeniu ceny Za opakované plnenie.

3. Kúpne ceny fiednotkové) jednotliq1ich dľuhov tovaľu sú uvedené bez DPH aj s DPH,
obsahujú všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, kjpne ceny
sú vrátane pľíslušnej spotľebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatĺovaniä
nesadzobných opatrení' ustanovených osobitnými predpismi a vtáúane obchodnej
prirážky, zabalenia tovaru, ciel ďalebo iných povinnýih odvodov a platieb. V cene sú
zahľnuté náklady, spojené s doručovaním a výmenou ľeklamoua.rého tovaľu počas
záručnej doby' DPH bude účtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnymi predpismi
v čase fakturácie. Kúpna cena za dodané mnoŽstvo tovaľu podľa objôdnavky sá vypočíta
ako súčet súčinov mnoŽstiev jednotliých tovaroých položiek a_ ich kúpnej činy ,u
mernú jednotku (ednotkoých kúpnych cien)' uvedenej v Pľílohe č. 1'

4. Pľávo Predávajúceho na zníŽenie kúpnej ceny (ednotkovej) jednotlivých druhov tovarov
zostáva zachované.

5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu pľeddavky ani zálohy.

čHnok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

1. Uhľada kúpnej ceny za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná banko'qim pľevodom
bez preddavkov na základe faktúr, ktoré vystaví Predávajúci zakažde oĺasttove plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody.

Pľávo na zaplatenie kúpnej cerIy za dodanie tovaru vzniká Pľedávajúcemu po ľiadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, ato iba za tovar Pľedávajúcim skutočne dodaný
aptevzatý Kupujúcim na základe potvľdenia dodacieho listu v zmysle čl. IV. bod 3 a 4
Rámcovej dohody' Predávajúci je opľávnený na úhľadu kúpnej 

"ény 
,u tovar ptevzatý

Kupujúcim vystavovať faktúry v týždenných intervaloch. Príiotrou anury musí byť
dodací list potvľdeny Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaiu
Predávajúcimje dátum potvrdenia ptevzatiatovaru opľávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste.

2

3.

4
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5.

6

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši - Jégeho Dolný Kubín - do
60 dní

odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania
faktuľovanej kúpnej ceny zúčtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenuzadodaný tovaľ, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre sDPH' ktorej prílohou bude Kupujúcim potvrdeny dôdacĺ list (kópia). V prípade, Že
faktúľa nebude obsahovat' pľedpísané náleŽitosti daňového aotňau, íesp. buäĺ v nej
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený túto faktúru vrátit'pľeá
jej splatnosťou. opravenej alebo novej faktúre ptýnĺe nbvá 60 - dňová lehota splatnosti
od jej doručenia Kupujúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch aÍaktúrach
uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na záklaďe ktorej bude ľealizované
plnenie.

čHnok VII.
Ďalšie práva a povinnosti

Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si stľany pre
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom poskytli sa povaŽuj u za ďôverné
aposkytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmlivná 

't.*u len po piedchádzajúcom
písomnom súhlase druhej zmluvnej stľany. Tento záväzok mlčanlivos tĺ platí aj po
ukončení tohto zmluvného vďahu. Povirľrosť Kupujúceho sprístupnit' informácie poďľa
tohto ods' tohto Čt. v zmysle zákona č. 21Il20O0 Z. z. ó slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov (zákon o slobodnom prístupe
k informáciám) v znenineskorších pľedpisov, týmto nie je dotknutá.

čHnok VIII.
Zodpovednosť za vady

Pľedávajúci dodá tovar v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným právnym
predpisom a iným predpisom a normám. Pľedávajúci je póvinny 

'dodát' 
tovar bez

záložneho ptáva, ako aj iných ptáv zodpovedajúcicň pľávam tretích osôb kcudzej veci.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovaľ v stave spôsobilom na riadne užívanie
)/ 

n9rme kvality a paľametroch, ktoré sa hodia na účel, ktoľému tovar slúŽi. Tovar musí
byť úplne nový a nepouŽívaný.

Balenie tovaľu musí zodpovedať pľedpísanému spôsobu' uľčenému na uchovanie
a ochľanu tovaru.

I

1

2

3. Predávajúci zodpovedá nielen zafakticke, ale aj zaprávnevady tovaľu.

4' Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dizke exspiľácie vyznač,enej na dodanom tovaľe
(dodaný tovaľ musí mať v čase dodania dobu exspiráóie miniäálne 6 mesiacov).
Predávajúci pľeberá záruku na akosť tovaľu u ro'ruĹ.l, že dodaný tovar bude počas
záručnej doby spôsobilý k účelu jeho použitia aže po túto dobu si zachovápožadôvané
vlastnosti.

5' Reklamácie mnoŽstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavnevady dodaného tovaru budú
Kupujúcim uplatnené pri preberaní tovaľu uvedením dó dodacieho listu spôsobom podľa
č1' N. bod 3 Rámcovej dohody.Vady akosti avady, ktoré nie su zjaiĺne, reklámuje
Kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.
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Záruka sa nevzt'ahuje na vady tovaľu spôsobené:- nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo stľany Kupujúceho,- vonkajšími udalost'ami, ak ich nespôsobil ľ'"áauuiĺ.i alebo osoby, s ktoľýchpomocou Pľedávajúci plnil svoj záväzok.

Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený v prípade vadného plnenia žiadat,niektorý z nasledujúcich nárokov:
7- ! výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
7 '2' odstránenie vád opľavou tovaru (ak sú opľavitelhé) Predávajúcim, resp' na jehonáklady,
7.3.
7.4.

dodanie chýbajúceho tovaru'
znížením kúpnej .^.ly'. o zľavu z kúpnej ceny' ktorá zodpovedá zníženiuhodnoty tovaľu v dôsledku kvalitatívn1,ch vád, -inir11áir'. však o 10% kúpnejceny,

7 '5' odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaľu.

8' Kupujúci si uplatní niektorý znátokou.'zvád' podľa bodu 6 tohto článku Rámcovejdohody v písomnej reklamácii (e-mailom) zäsline1 Predávajúcemu. V reklamáciiKupujúci ľiadne popíše a uvedie, akým spôsobor,'.u ,rudy prejavujú, spôsob u1oženia,prípadne ďalšie skutočnosti dôleŽité k posúdeniu ľeklamáci". nór.íu.áciu Kupujúcidoplní vhodným dôkazoým materiálom,'hlavne forokopio., dodacieho listu, zaslanímvzorky vadného tovaľu, zaslanímštítku na ouate, p.ipua.r. celej strany kartónu so štítkoma pod' Predávajúci je_opľávnený.preveľiť u Kupujiceho spôsob uskladnenia dodanéhotovaru' V pľípade, ak Predávajúci-ner,ybavĺ rekĹmáciu v súlade s uplatneným nárokomzvád tovaľu v lehote podl'a uóau g ui 11 tohto člĺĺnku Rámcovej dohody, Kupujúci má

ľÍJ:-]1'ffi:*iĺrĺírok 
zvád' tovaru zmeniť, o čom bude Predä*:ĺ""ĺ" pĺ.o-''" 1.-

9' Predávajúci je.povinný vpľípade uplatneného nĺíľoku podľa bodu 7.1. tohto článku navlastné náklady. qme$f vadný .iouu. ,u iiry^'toru, bez vád' najneskôľ do 14kalendárnych dní odo dňa doručónia pĺ.o-nďLŕlamácie Kupujúceho Predávajúcemu.Výmena vadného tovaľu za nový tovar 
"bez 

vád zaWňa aj prevzatie a odvozreklamovaného tovaru na vlastné nákĺady ľ..affi..to.
10' V prípade unlatnenýlo 

'nároku podľa bodu 7.3. tohto článku Rámcovej dohody jePľedávajúci povinný do9ť chybaj19i tovar najneskôr do piatich pracovných dní odo dňadoručenia písomnej reklamácie Kupujúcehä ľreaava;ĺcemu alebo oa vyznačeniapľedmetnej vady (chýbajúceho tovaru) ná dodacom liste.

11' Poskytnutie zľavy 
'.\upn."j 

ceny podľa bodu7.4.tohto článku Rámcovej dohody sa buderealizovat'foľmou dobľopiiu vystaveného Predávaj-úc-im k príslušnej faktuľe. Predávajúcije povinný vystaviť doĹropis- podl'a pr.eacuiazfiJ.": *i' a do.ueiť no rupu;ĺcemunaineskôľ do 10 dní odo aĺá aoňoenia písomn.:-."L-r".a.ie Kupujúceho Pľedávajúcemu.Zl'ava z kúpnej ceny je splatná najneskôr do 14 äní odo dňa vystavenia dobropisu.

12' v prípade' ak K'uľr1jú ci .využije pľávo odstúpit' od čiastkovej kúpnej zmluvy v častivadného tovaru, bude vadný tovar vľáterry ľ..äĺuuiú."-u. Učinky odstúpenia nastávajúokamihom doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúcemu. 
- 
V takom pľĺpade jePredávajúci povinný vadný vrátený tovar na vlastné nák lady prevziať od Kupujúcehonajneskôr do piatich pľacovných dní odo dňa uplatnenia ľeklam ácie avystavit, dobropisna kúpnu cenu zaplatenu za'wátený tovaľ v l.ň;i" ;;j"eskôľ do desiatich dní odo dňaodstúpenia od čiastkovej kúpnej ,^irry a doručit'ho ŕ,rpujĺcemu. Vľátenie kúpnej ceny
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1' Vlastnícke právo ku tovaru prechádzana Kupujúceho okamih omprevzatia tovaľu.

2' Nebezpečenstvo škody na tovare prechádzana Kupujúceho okamihom pľevzatia tovaľuKupujúcim'

čIánok X.
Zmluvné sankcie a náhrada škody

1' V prípade omeškania Predávajúc:|9 . dďávkou predmetu kúpy v lehote podľa čl. 1y.bod 2 tejto Rámcovej dohodyl maKupujúci pľávo' na zmluvnú pokutu vo qyške 0,02 oÁz hodnoty nedodaného tovaru zakaždý däĺ 
"Ä"sLá"Ĺ.

2' V pľípade nevybavenia reklamácie'to-varu v súlade s podmienkami a teľmínmi uvedenýmiv čl' Vil' tejto. Rámcovej dohodyľ5upujĺ"ĺ 
"p',ĺ"i'ený 

uplatniť si voči Predávajúcemu

;*ffi:'ľokutu 
vo ýške 50'--dUR iakaz,df, uj^^ĺutí deň omeškania so ,pln"nĺ-

3' Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 až 2 tohto článku tejto Rámcovejdohody je Kupujúci oprávnány upiatniť si voči Predávajúc".u ,ro forme faktúry.Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý náľok Kupujúceho nanáhradu škody spôsobenej v dôsledku p*usän*povĺnnostĺ Predávajúceho v plnej vyške.Zmluvné strany sa dohodli, že Predáuijĺ"ĺ nĺe;eiorri*y zaplatiť zäluvnú pokutu podľatohto článku v tom pľípade' že omeškanie na"stľ'ane Predávajúceho bolo preuk ázateľnespôsobené okolnostämi vylučujúcimi zodpov.ano'i alebo neposkytnutím súčinnosti zostrany Kupujúceho.

4' V prípade omeškania so splnením peňaŽného záväzkupodľa tejto Rámcovej dohody jePredávajúci opľávnený faktuľovat; Kupujú""*u ĺ."r. z omešiania vo vyške 0,O2%oz dlžnej Sumy Za každý deň omeškania._omeškanie Kupujúceho so splnením peňaŽnéhozáväzku podľa. tejto Rámcovej dohody * p"""z':e za podstatné poľušenie jehozmluvnýchpovinností

5' Ak poľuší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzokvyplývajúciztejto Rrímcovej dohody, je povinná nahľadiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnejstrane v skutočnej ýške.

6' Lehota splatnosti. Íäľ1y', ktoľými' bola vyúčtovaná zmluvná pokuta alebo úrokz omeškania, je tridsať (30) dní odo dňa doľučánia f.ktú.y drúej '-ň;;; stľane.

podl'a tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôr do 14 dní odo dňa vystaveniadobropisu.

Clánok IX.
Vlastnícke pľávo ku tovaľu
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Clánok XI.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu uľčitú v trvaní 24 mesiacov od nadobudnutia
jej platnosti a účinnosti alebo do vyčerpania celkovej kúpnej ceny uvedenej v Pľílohe č.
1' podľa toho, čo nastane skôr. Čiastkové kúpne zmluvý (objednávky) uzavrete medzi
Kupujúcim a Predávajúcim do posledného tľvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
dohody, budú zrealizované na základe podmienok tejto Rámcovej dohody.

2. Rámcová dohoda môŽe byť ukončená aj pred uplynutím doby, na ktoľú bola uzavretá,
a to:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných stľán,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu.

3. Zmluvné strany sú opľávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedať aj bezuvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota zo stľany Kupujúceho je l (jeden) mesiac, zo strany
Pľedávajúceho je 6 (šest) mesiacov azačína plynút'pľvým dňom kalendáľneho mesiacá,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná ýpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

Ktoriíkoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Rámcovej dohody
v prípade podstatného poľušenia zmluvných povinností dľuhou zmluvnou stľanou.
odstúpenie musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody
odstúpenia. odstúpenie nadobúda pľávne účinky doľučením oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pľe účely iejto
Rámcovej dohody povaŽuje porušenie, ktoré je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode
uvedené, bez povinností Kupujúceho poskytnúť dodatočnú lehotu na nápravu alebo
porušenie akejkol'vek inej zmluvnej povinnosti' ak k jej náprave nedôjde ani po uplynutí
dodatočnej pľimeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstľĺĺnenie tohto
poľušenia. Zmluvĺé stľany sa dohodli, Že plnenia poskytnuté zmluvnými stľanami
navzájom do okamihu zánikuRámcovej dohody sikaždázo zmluvĺých stľán ponecháva.

čhnok XII.
Riešenie sporov

1. Zmluvne stľany sa zaväzuju, že v prípade sporov o obsah a plnenie tejto Rámcovej
dohody vynaložia všetko úsilie, ktoré je možné od nich spľavodlivo požadovať, ktomu,
aby tieto spory boli vyriešené cestou zmieru,najmä, aby boli odstránené okolnosti vedúce
k vzniku práva od Rámcovej dohody odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej
neplatnosť.

2. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu' má každá zo
zmluvných stľán pľávo predloŽit'spor na ľozhodnutie príslušného súdu.

Čbnok XIII.
Záverečné ustanovenia

Yďahy touto Rámcovou dohodou bližšie neupravené sa ďalej ľiadia príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväizných právnych predpisov v Slovenskej republike.

1
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Práva a povinnosti vyplývajúce ztejto Rámcovej dohody pľe zmluvné stľany ptechádzajil
v celom rozsahu na pľípadných pľávnych nástupcov všetkých zmluvných stľán.

Túto Rámcovú dohodu je možné zmenit' alebo doplniť len nazáklade vzájomnej dohody
zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode.

Žiadĺa zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tľetej osobe pohľadávku, ktoľá jej na
základe tejto Rámcovej dohody vznikla, bez pľedchádzajíceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej stľany. Konanie v ľozpore s dohodou podľa preďchádzajúcej vety je v zmysló
ustanovenia $ 525 ods. 2 občianskeho zákonníka absolútne neplatqým právnym úkonom.

5. Zmluvne strany prehlasujú, Žetáto zmluvapľedstavuje slobodný avážny prejav ich vôle,
je pre ne určitá azrozumiteľná, neuzatvorená vtiesni a za nápadne neqýhodných
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) ľovnopisoch, z ktorýchkaždý
má platnosť originálu. Každý Kupujúci obdľží po jednom vyhotovení, Žilinsky
samosprávny kľaj 1 vyhotovenie a Predávajúci 1 vyhotovenie zmluvy'

7. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stľanami uskutočnená v súvislosti
stouto Rámcovou dohodou bude adresovaná pľíslušnej zmluvnej strane' vslovenskom
jaryku a bude sa povaŽovať za doručenú v prípade:
7.l. doľučenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že

prenos údajov prebehol v poriadku;
7 .2. osobného doľučenia prostredníctvom kuľiérskej sluŽby alebo inak, po jej prijatí

adresátom;
7.3. doručenia e-mailom okamihom odoslania správy;
7.4. dopoľučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na

potvrdení otom, Že ju adľesát odmietolprevziať, alebo vktorý márne uplynie
odbeľná lehota pľe vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej
stľane preukŕzatelhe zamestnancom pošty vyznačenápoznámka, Že ,,adresát sa
odsťahoval'', 

',adresát 
neznámy", alebo iná poznámkapodobného ýznamu, ak

sa súčasne táto poznámkazakladá na pľavde.

8. DôleŽité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napr. ozĺámenie o pľedčasnom
ukončení Rámcovej dohody, návrh novácie zmluvného vďahu a iné dôležité písomné
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky
a budú adľesované zástupcom zmluvných stľĺín opľávneným podpisovať Rámcovú
dohodu.

Pľedávajúci je oprávnený plniť pľedmet plnenia tejto Rámcovej dohody prostredníctvom
subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie
predmetu tejto Rámcovej dohody. Udaje o všetkých známych subdódávateľoch v čase
uzatvorenia tejto Rámcovej dohody uvádza Predávajúci v prílohe č. 2. Zároveň sa
zmluvné stľany dohodli, že keďávajúci vŽdy do 15 dní po skončení kaŽdého štvrt'roka
platnosti tejto Rámcovej dohody zaktualizuje azašIe Kupujúcemu zoznam svojich
subdodávateľov, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu
a v štľuktúre podľa prílohy č. 2. Ak Predávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle
Kupujúcemu, má sa Zato, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznam|J
nijako nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade ak u Predávajúceho
dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvrt'roka platnosti tejto Rámcovej dóhody,je Predávajúci opľávnený nového subdodávateľa oznámiť Kupujúcemu äj mimo

4.

9
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aktualízácie v zmysle tohto odseku a uvedene je považované za riadne oznámenie nového
subdodávateľa. Zmluvné strany sa zánoveÍl dohodli, že Kupujúci je oprávnený
kedykoľvek počas platnosti tejto Rámcovej dohody vyžaďovať od Predávajúceho, aby mu
oznámil podiel akým sa jednotliví subdodávatelia podieľajú na plnení pľedmetu
Rámcovej dohody a Predávajúci je povinný túto informáciu Kupujúcemu bezodkladne
poskytnúť.

10. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísanía zmluvnými stranami a
nadobúda účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej žu"'";n"nĺu postupom podľa zákonač.
2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k iďormáciĺám (zakon o slobode informácií) v zĺení
neskorších predpisov.

11. Neoddeliteľnou súčast'ou tejto Rámcovej dohody je Príloha č. 1 obsahujúca:
- špecifikácia pľedmetu zákazky _ Kontrastné prostriedky na ľĺintgenovanie 7
- predpokladané množstvo pre jednotlivé poloŽky pľedmetu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) pľedmetu zélkazky
Neoddelitel'nou súčasťou tejto Rámcovej dohody je aj Príloha č. 2 _ Zoznarn
subdodávateľov.

Pľedávajúci

V Nitľe, dňa:

InteľMedical Plus, s.r .o.
Ing. Bibiána Šikulajováo
konatel'ka spoločnosti

lnterMedical Plus, s.ľ.o.
' Hodžova '11, 949 01 Nitra

lČýso 085 999, DlČ:212016789ô
, ,// tČ DPH:SK2120167896

ffi/o
I

Kupujúcr:

V Čadci, dĺa: ../-.{./.4./..
V.lallok! ĺ]gn??-lcä

ittlkou LarrGä
Á-6 čADCA\t-l__

Kysucká nemocnica s poliklinikou čadca
Ing. Maľtin Šenfeld, MBA

ľiaditel'

V Liptovskom MikuláŠi, dňa:'.1,{-.?Í!......

/ Ĺ:i:i:""*'{ 
tl:.l: i:i. ".lľ#iilľii'

ĺ ' '] ' 
:''' 

'í 

"xJ ':"tti'iiťÔ

...............{l ......ť.i,,ii|l|"il.ir.lllĺiii;iil}iiĺĺlťil{
Liptovská nemocnica s poliklinikou lvlUUr/rýätlä Stodoiu l'ĺptóiäi<ý Mikuláš

Ing. Ľudmila Pohan}énÍkováo MBA
ľiaditel'/ka

I
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V Trstenej, dť'rr: ..'í;.{:.4(4ô..f

tĺo",,oo"uo.il.."äil;il;ľk'iľ*trľďľ

......./
Dolnooravská nemocnica s polikliíikou

MUDľ. Maľián Tholt
ľiaditel'

V Dolnom Kubíne, dňa: .? c.za//

PhDľ. Jozef Mintál' MBA
ľiaditel'

Dďnooravctá

;ňl'#ľ'ĺiffiffifrm
MUDľ. L. Ňĺä"ĺĺ -Íä.n" Dolný Kubín
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Pľĺloha č.1

ŠpeciÍikácia pľedmetu zákazky- Kontľastné pľostľiedky na ľtintgenovanie 7

V Nitre, da lng. Bibĺá na Šikulajová

konateľka spoločnosti
Ú

Ýi
('c
(o

U)

7'ľ'1
/ lnterMedical Plus, s.r.o.

- Hodžova 11,949 01 Nitra
lCO: 50 085 999, DlČ: 2120167896

lC DPH: sK2120,ĺ67896

Navrlpvana zmlwŕ cena bg DPH
IO% DPH

3/ Liekys tjčinnou látkou kyselina gadoterová vo foľme
injekčného roztoku v pľedpokladanom mnoŽstve 340
injekčnych stľiekačiek alebo injekčnych liekoviek,
pričom kaŽdá injekčná striekačka alebo liekovka

obsahuje ĺiek v mnoŽstve predstavujrlcom obiem 20 ml,

2/ Liekystičinnou látkou kyselina gadoterová vo forme
injekčného roztoku v pľedpokladanom mnoŽstve 1 000
injekčn1ich striekačiek alebo injekčn]ch liekoviek,
pričom každá injekčná striekačka alebo liekovka
obsahuje liek v mnoŽstve predstavui com obiem 15 ml.

L./ Lieky s tičinnou látkou kyselina gadoterová vo forme
injekčného roztoku v predpokladanom mnoŽstve 2@
injekčnych stľiekačiek alebo injekčnych lĺekoviek,
pričom kaŽdá injekčná striekačka alebo liekovka

obsahuje liek v množstve predstavujticom objem 10 ml.

Názľpolďlv

Cyclolux 0,5 mmoľml
injekčn ľoztok

Cyclolux 0,5 mmol/ml

injekčn ľoztok

Cyclolux 0,5 mmoľml

injekčn ľoztok

Obchodn náav

solinj 1x20

ml
(liek.inj.skl.)

sol inj 1x15

ml

(liek.inj.skl.)

solinj 1x10

ml

(liek.inj.skl.)

balenle

340

1 000

200

Poč' ls

il 2ĺqg

a 40qa
28ĺp.Bĺ

23,872

17,909

11,918

Jedn om
v EURba

DPH

2,39

1_,79

L,t9

10%
DPH

26,26

19,70

L3,tl

Jedn
c0na v
EURs
DPH

8116,48

17 909,00

2 383,60

Gena cellĺom be
DPH

65548

65528

65508

K dšUĺt



Pľíloha č. 2 Zoznan subdodávateľov

1
000,

2 0,00

J
0,00

Dátum:

Podpis

ar/oĺ
/'

lnterMedical Plus' s'ľ'o'
Hodžova 11, 949 01 Nitra

Éo: 59 ďď5 ó99; 
ľ]ľĺÍJŕľJľ*'
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