
1)

Rámcová dohoda č. .4ĺ{.k#/..
uzatvorená podľa ustanovenia $ 83 zdkona č' 343/2015 Z. z. o verejnom obstaľávaní

a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

čtánok I.
Zmluvné stľany:

Pľedávajúci: UNIPHARMA - 1'. slovenská lekáľnická akciová spoločnosť
Sídlo: opatovská cesta 4, 972 0l Bojnice
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín , oddiel Sa,
vložka 272lR
Štatutárny oľgán: Mgr. Michal Tuma, na zálkladeplnomocenstva z 2l.Og.2020

lČo: , l625 657 
Ing. Lukáš Grofčík, nazáklade plnomocenstvaz2l.09.2020

D|Č:2020468780
lČ ppH: SK 2020468780
Bankové spojenie: T atra banka, a.s.
IBAN: SKs5 1100 0000 0026 2600 5048
(ďalej len,'Pľedávajúci")

2) Kupujúci:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou čadca
ulica Palárikova 23II, O22 0l Čadca
Š1atutĺrny orgán: Ing. Maľtin Šenfeld, MBA, riaditeľ
ICO : 17 335 469
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0047 9818

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ.Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ulica Palúčanská 25,031 23 Liptovský Mikuláš
Š1atutrĺmy oľgán: Ing. Ľudmita poharleeníková, MBA, ľiaditel'ka
ICO : 17 336163
Bankové spoj enie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0047 9826

c) Hornooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená
ulica Mieru 549l|6,028 01 Trstená
Š1atutrĺmy oľgán: MUDľ. Maľian Tholt, riaditeľ
ICO: 00 634 891
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0048 1117

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégeho Dotný Kubín
Nemocničná ulica l944ll0,026 14 Dolný Kubín
Š1atutámy orgán: PhDr. Jozef Mintál, MnA' ľiaditeľ
ICO: 00 634 905
Bankové spojenie: 7 00048l029is 1 80
IBAN: SK61 8180 0000 0070 00481029
(ďalej len,,Kupujúci")
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čbnok II.
Predmet a účel Rámcovej dohody

1. Predmetom plnenia podľa tejto Rámcovej dohody- je úpĺava zŕk|adĺých podmienok

prevodu vlastníckehä pľáva k tovaru: Kóntrastné prostľiedky na rôntgenovanie 4

(ďalej v texte "*t.r{ 
rä" ,ĺ9*';,), j.1: á"o,ĺ"r.u a dovoz Kupujúcemu do miesta plnenia

ĺazék;ade oiurtr.o.ŕ"ri^"Ĺ:"a"aíl'Ĺ 5Ňĺ9"t'" obsahujúc1ch infoľmáciu omnožstve

adruhu požadovaného tovaru,o *i"Jž-'aiehote pheňia acene tovaru (ďalej len

,,objednávkď,1 uriíuok Kupujúc"1ro'iudn" avčas dodaný tovar od Pľedávajúceho

prevzíať azapiatt ilčá;*r*á" kúp*';.ny,.,':č:nú u'úlud" sčl. V' a VI' tejto

Rámcovej dohody, 
_;i; 

n; ,áMur äiu.tľouyón kúpny9h zmlúv, uzavre!ých meďzi

Predávajúcim aKupujircím za poarrrĺ"*Ĺ uštanoveny'óh touto Rámcovou dohodou'

Špecifikáci" ro"u-í."'"""á.''á u p'ĺlohe č. 1 tejto Rámcovej dohody'

Predpokladanémnožstvopľejednotlivépoložkyľyd1etuzákazkyVojeuvedené
v Pľílohe č. l tejto Rámcovej a"n"jy.' ŕ"púĺ.i 1e 

je povinný odoberať celé

pľedpokladané množstvo tovaľu uu"á"ne v iríiohe č. ĺ tá.ito Rámcovej dohody'

Pľedmetom faľtuľácie_ Ĺude iba ,r,rtoon" objednaný a d9danÝ tovar, ktorého množstvo'

počas doby tľvaíä-"r Ŕa.*y"i'á"Ĺäay môže_by' niŽšie ako pľedpokladané

množstvo, .'u.o"rrJu prilohe č. 1 tejtó nĺ-"o""3 dohody' Pľedávajúci sa zaväzlje počas

celej doby prut rosti'ffi nár.r.ou"j d";;Jy ,,,uľ u obchodnej ponuke a k dispozícii pľe

Kupujúceho ,ortĺ*"rrľtovaľu pod1'a p.ii"ľ'í č' 1 tejto Rámcovej dohody alebo tovaĺ s

paľametrami ,o.,orr,|ý.i-ut;o't"ysĺ,''i ato iovaľ uvedený v Prílóhe č' 1 tejto Rámcovej

dohody, tak, aby Ĺĺr oosiaľ,nuty ĺo"i 1"ŕ" ná'"covej áo}rody špeciÍikovaný v bode 4

2.

tohto článku.

3

4.

1

5

Učelom tejto Rámcovej dohody je. ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pľe

lzatvárarie čiastkových kúpnych zmlĺv- medzi Predávajúcim a Kupujúcim, s cieľom

zúezpečĺťopukorouriía toŕtĺnuat'" d"dilň iouu* špecifikovaného v Pľílohe č' 1 tejto

Rámcovej dohody, ;;; ; závislosti od požiadaviek a potrieb Kupujúceho'

Plnenie pľedmetu tejto Rámcovej dohody je To.žľ qýlučne na záklaďe čiastkových

kúpnych zm1uv,kt.ŕ' môŽu .uŕ ľo.-rr'o"bjednávky vystavenej Kupujúcim aprijatej

Predávajúcim rpo*oto- aza poo-'ĺ*oĹ-"op.urr.ňy,"h touto Rámcovou dohodou'

IJzatváranie jednot1iých čiastkovycľ' r-ĺpny"t' zm]1výesp' vystavovanie objednávok) sa

bude uskutočňovať v závislosti oďaktuálnych potrieb Kupujúceho.

Rámcovádohodajevýsledkomveľejnéhoobstarávaniazäkazkyvyhlásenéhovovestníku
Vo č. t5l2o2l zo dtw 22 O|. 202I;;6;'- ýľ - ľĺšľ'zaiezpečeného Žilinským

samospľávnymkľajom,časť4:Kontrastnéprostriedkynarôntgenovanie4.

čHnok III'
Podmienky a spôsob objednávok

TátoRámcovádohodapodľazŕlkonač,,34312015Z.z,oveĺejnomŤ:ffiľaoZmene
a doplnení niektorých zákonov v-zĺeĺi neskoľších predpisov ustanovuje podmienky

stanovenia pr.apoĹúaaného množstva a ceny tovaÍu' a stanovuje spôsob objednávok

v uľčenom období.

2. Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupujúci bude od Pľedávajúceho odobeľať' po

dobu tľvanra tejto zmluvY, tovaľ uvedený v č1. il. bod 1 tejto Rámcovej dohody

Konkĺétne mnoŽstvo a druh tovaru bude stanovené v pľiamom zmluvnom vzťahl na
objednávanie

zékIade objednávok prostľedníctvomurčených pľacovníkov Kupujúceho.
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5.

3.

4.

8.

tovaľu bude Kupujúci vykonávať podl'a skutočnej potreby a svojich možností. Kupujúci
zašle vystavenú objednávku Predávajúcemu elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu
alebo telefonicky objedná tovaľ na kontaktnom tel. čísle Predávajúceho uvedenom v bode
9. tohto članku Rrímcovej dohody, pľičom objednávka sa týmto považuje za záväznupre
zmluvné stľany' ak nie je vystavená v rozpore s touto Rámcovou dohodou. Doručením
potvrdenia prijatia e-mailovej objednávky alebo prijatím telefonátu sa čiastková kúpna
zmluva považuje za uzavretú. Predávajúci je povinný akceptovať a potvľdiť každÍI
objednávku Kupujúceho vystavenú a doručenú v súlade s touto Rámcovou dohodou.
Neakceptovanie oprávnenej objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje Za
podstatné porušenie jeho zmluvných povinností, zakladajúce nárok Kupujúceho na
odstupenie od zmluvy.

V prípade nemožnosti poskýnúť plnenie požadované na zŕklade zaslanej objednávky
riadne a včas, sa Predávajuci zaväzuje informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviesť dôvody nemoŽnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pľe dodanie tovaru
podľa bodu 2 článku IV. Rĺĺmcovej dohody.

Vpľípade, že na stľane Pľedávajúceho dôjde kobjektívne pľechodnej alebo trvalej
nemoŽnosti dodať niektoru z položiek tovaru uvedených v Prílohe č. l tejto Rámcovej
dohody, zmluvné stľany sa dohodli, že tieto poloŽky tovaľu môžu bý' na zél<Iade
vzá$omnej dohody zmluvných strán nahľadené ekvivalentn;ými novými poloŽkami tovaru,
a to pľi zachovanijednotkovej ceny a minimálnych parametrov nahľadzovanej tovarovej
položky. Zmena tovaľovej položky podľa tohto bodu Rámcovej dohody musí bý medzi
zmluvnýni stranami dohodnutá písomne. Kupujúci má právo rozhodnúť, že núĺadenie
tovarovej poloŽky podľa tohto bodu nebude požadovať. Zevidenčných dôvodov sa na
podklade písomnej dohody uzatvorenej podľa tohto bodu, vývoľí úplné znenie Prílohy č.
1 k tejto Rámcovej dohode.

Predávajúci sa zavázuje, že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávať tovar
v kvalitatívnom vy'hotovení v súlade s špeciťrkáciou uvedenou v Pľílohe č. 1 Rámcovej
dohody.

Akékoľvek zmeÍLy v kvalitatívnom vyhotovení sú možné iba na základe písomnej dohody
potvrdenej oprávnen;inni zásĺlpcami oboch zmluvných strán. Dodávarlý tovar musí
splňať všetky kľitéria uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

V priebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo v prípade podozľenia na
znížení kvalitu tovaru, na ktoľé bol Pľedávajúci minimálne dvakľát elektronicky na
kontaktnú e-mailovú adresu upozoľnený zo strany Kupujúceho, pľičom nedošlo k nápľave
stavu' odoslať tento tovar do akľeditovanej skúšobne na potvrdenie vlastností v súlade
s špecifikáciou. Ak sa preukáže nezhoda medzi dodaným a deklarovan1fĺn tovarom, je
Kupujúci opľávnený okamžite odstúpiť od Rámcovej dohody. Náklady súvisiace
s vykonaním potvľdenia vlastností tovaru v akĺeditovanej skúšobni znáša v takomto
prípade Predávajúci.

Kupujúci je oprávnený vrátiť Pľedávajúcemu celý objem dodávky tovaru, u ktorého bola
zistená nezhoda s požadovanými vlastnosťami. Predávajúci je povinný Kupujúcemu
dodať niĺhľadné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vratiť finančné
plnenie za dodávku tovaru, u ktoľého bola zistená nezhoda v poŽadovaných parametľoch
alebo iné rozdiely. Uvedené sa vďahuje aj na dodávky konkĺétneho preukázateľne
nezhodného tovaľu, u ktorého Kupujúci nezhodu zistil až neskôr.

6.

7
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9 Pokiaľ si zmluvné stľany v priebehu platnosti Rámcovej dohody ĺeoznámía písomne (e_

mailom) inak, uľčujú pre účely komunikácie súvisiacej s plnením predmetu tejto

Rámcovej dohody, ,riatu''" vystavenia apijatiajednotlivých objednávok, dodania tovaru

aprevzatíadodaného tovaru, ľeklamácií a pod. nasledovné kontaktné osoby:

9'1. Kontaktná osoba na stľane Predávajúceho:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
KubínDolnooravská nemocnica s MUDľ. L. Nádaši _ J

nemocnica s MUDr. Ivana Stodolu Mikuláš

Homooľavská nemocnica s Trstená

9.2. Kontaktná osoba Kupujúcich:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Mgr. Michal Bocko ca.sk 04114604134

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PharmDr. Cyril Nemec nemec(Ô,nsplm.sk 04415563440

c) Homooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Mgr. Maľta Homolová sk 04315307502

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši _ Jégeho Dolný Kubín

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PharmDľ. Eva Katľenčíková lekaren@donsp.sk 043/s801306

10. Každá dodávka tovaľu musí byt' kupujúcemu odovzdaná v neporušenom stave

a v originálnom spotľebiteľskom obale.

11. Využívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pre Kupujúceho uvedeného v čl. I. bod2
písm. a) - d), vzhľadom na ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu ako i na podstatné

zj ednodušenie procesu verej ného obstarávania.

Tel. čísloE-mailKontaktná osoba

0917 s00223aslobodova@unipharma. sk
Andrea Slobodová

Tel. čísloE-mailKontaktná osoba

0903 249 s77mzimovcakova@uniphaľma. sk
Mária Zimovčáková

Tel. čísloE-mai1Kontaktná osoba

0903 566 176mko chanova@uniPharma. sk
Andrea Slobodová
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čHnok IV.

Mĺesto a spôsob dodania

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

2. Zmluvné stľany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu objednaný
tovar (v pľípade, že sa zmluvné stľany v pľíslušnej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú
inak) najneskôr do uplynutia 24 hodín od doručenia potvrdenia prijatia e-mailovej
obj ednávky alebo od telefonického obj ednania.

3. Kupujúci riadne a včas dodaný tovar od Predávajúceho pľevezme aprevzatie potvľdí na
dodacom liste. Pľedávajúci v dodacom liste vyznačí mnoŽstvo a druh tovaľu, jednotkovú
cenu a celkovú cenu tovaľu objednaného na zél<Iadejednotlivej objednávky (bez DPH aj
s DPH). Dodací list potvrdený Kupujúcim (kópia) musí tvoriť súčasť faktúry. Kupujúci
má právo tovar pľi jeho pľevzatí prezrieť alebo dať ho ptezrieť tľeťou osobou a to tak,
aby mal možnosť skontľolovať mnoŽstvo tovaľu vo vzťahu k stavu, ktoý deklaruje
predávajúci v sprievodných dokladoch ku tovaru atieŽ tak, aby mohol zistiť zjavne vady
tovaru. Kupujúci nie je povinný prevziať plnenie' pokiaľ nedošlo ku uzavľetiu čiastkovej
kupnej zmluvy v súlade s čl. ilI' bod 2 tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný
prevziať plnenie, ktoľé by nezodpovedalo množstvu, druhu, kvalite a paľametrom tovaru
(uvedený v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody) dohodnutému ĺa základe čiastkovej
kúpnej zmluvy, alebo ktoľé by nezodpovedalo požadovanej akosti, dohodnutým
požiadavkám nazabalenie tovaľu, alebo iným požiadavkám stanoveným touto Rámcovou
dohodou, ľovnako aj v prípade, ak k dodanému tovaľu neboli dodané všetky sprievodné
dokumenty na prevzatie auživanie tovaru v slovenskom jazyku (najmä zaľučný list,
návod na pouŽitie a pod.). odmietnutie prevzatia spolu s dôvodom odmietnutia sa
vyznači do dodacieho listu. Kupujúci je opľávnený v dodacom liste vyznačiť,žepožadýe
za odmietnutý tovar dodanie náhľadného tovaľu. V takomto prípade je Predávajúci
povinný dodať Kupujúcemu nríhĺadný tovar najneskôľ do 24 hoďín odo dňa vyznačenia
poŽiadavky podľa pľedchádzajúcej vety vdodacom liste. Vprípade, ak Kupujúci
nepoŽaduje za odmietnutý tovar dodanie náhradného tovaru, je odmietnutie pľevzatia
tovaľu považované za odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaru,
ktoý Kupujúci odmiet oI prevziať .

4. Ak sa Pľedávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaru o viac ako 24
hodín, Kupujúci je oprávnený oznániť Predávajúcemu, že o oneskorené dodanie tovaru
nemá záujem. Takéto oznámenie Kupujúceho musí bý' zaslané Predávajúcemu e-
mailom. odoslaním ozĺámenianastávajú účinky odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy
buď ako celku alebo v časti týkajúcej sa tovaru, s ktorého dodaním je Predávajúci
v omeškaní. V opačnom pľípade je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu aj po
dohodnutom teľmíne dodania tovaru a Kupujúci potvrdí jeho prevzatie v dodacom liste.
Nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a na náhľadu škody tým nie je dotknutý.

5. Pľedávajúci vzhľadom na špecifickosť tovaru a jeho pouŽitie vyhlasuje a zaručuje
Kupujúcemu, že je schopný dodať alebo zabezpečiť pľostredníctvom tretej osoby
objednaný tovar v predpokladaných mnoŽstvách riadne a včas, inak zodpovedá
Kupujúcemu za škodu v celom ľozsahu, ktoru tým spôsobí.
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čbnolĺ V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaľu je stanovená podľa zákona č. 1811996 Z. z. o cenách v znení
neskoľších predpisov dohodou zmluvných stľán a vychádza z ponuky Predávajúceho do
veľejného obstarávania, ľesp. kúpnej ceny celkom po ukončení elektľonickej aukcie.
Zmluvĺá cena je vyjadrená Vmene Euro aje bez akejkoľvek závislosti na iných
svetoých menách.

2. Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v Pľílohe č. 1, ktoľá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Pľedávajúci sa záľoveň zaväzuje, že
jednotkové ceny tovaru uvedené v Prílohe č. 1 sú cenami maximálnymi pľe celé obdobie
trvania tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci môže požadovať
Zmenu jednotkových cien smeľom nadol, ak na základe $ 42 ods. 13 a 14 zákona o
verejnom obstarávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohľadom na vývoj cien
poľovnateľných tovarov na relevantnom trhu zistí, že cena na trhu pľe ten ktory tovar je
nižšia, ako cena uľčená Rámcovou dohodou. V tomto prípade môže poŽadovať zníženie
ceny minimálne na cenu v sume priemeru medzi tľomi najniŽšími cenami zistenými na
tľhu na identické tovary alebo zastupitel'né tovary. Na účely poľovnania cien je obdobím,
zal<toré sa ceny poľovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne pľedchádzajúcich
určeniu ceÍLy za opakované plnenie.

3. Kúpne ceny (ednotkové) jednotlirných druhov tovaľu sú uvedené bez DPH aj s DPH,
obsahujú všetky náklady pľedávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, kúpne ceny
sú vľátane príslušnej spotľebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi a vrátaĺe obchodnej
prirétžky, zaba\enia tovaru, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú
zalttnuté náklady, spojené s doručovaním a výmenou reklamovaného tovaru počas
záručnej doby. DPH bude účtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnyni pľedpismi
v čase faktuľácie. Kúpna cena za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta
ako súčet súčinov množstiev jednotliých tovarových poloŽiek a ich kúpnej ceny za
mernú jednotku (iednotkových kupnych cien), uvedenej v Prílohe č. 1.

4. Právo Predávajúceho na zniženíe kúpnej ceny fiednotkovej) jednotliaých druhov tovarov
zostávazachovaĺé.

5. Kupujúci neposkýne pľedávajúcemu pľeddavky ani záiohy.

článok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

1. Úhrada kúpnej ceny za plnenie pľedmetu zmluvy bude vykonaná bankovým prevodom
bez preddavkov na zák|ade faktúľ, ktoľé vystaví Pľedávajúcizakažďe čiastkové plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody.

2. Právo na zaplatenie kupnej ceny za dodanie tovaru vzĺliká Pľedávajúcemu po riadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, ato iba za tovar Pľedávajúcim skutočne dodaný
aprevzatý Kupujúcim ĺazálklade potvľdenia dodacieho listu vzmysle čl. IV. bod 3 a4
Rámcovej dohody. Predávajúci je oprávnený na úhľadu lĺupnej ceny za tovar prevzatý
Kupujúcim vystavovať faktúry v týždenných inteľvaloch. Pľílohou faktuľy musí byt'
dodací list potvrdeny Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaru

Strana 6



=-f

Predávajúcimje dátum potvrdenia prevzatia tovaru oprávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste.

3. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Faktuľa musí obsahovať všetky náleŽitosti ustanovené zákonom o DPH a ďalej musí
obsahovať:

_ označenie,žeide o faktúru,
_ lČo a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo foľme IBAN,
_ číslo objednávky,
_ sumu k úhrade celkom v mene Euro,
_ prílohu, ktoru tvoľí dodací list potvrdený Kupujúcim.

4. Faktura je splatná pľi:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca _ do 60 dní
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš _ do
60 dní
Homooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená _ do 60 dní
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 hipnej ceny z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.

5. Kupujúci zaplati kúpnu cenľzadodaný tovaľ, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s
DPH, ktorej prílohou bude Kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V pľípade, Že
faktuľa nebude obsahovať predpísané náleŽitosti daňového dokladu, resp. budú v nej
uvedené nespľávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci opľávnený túto faktúru vľátiť pľed
jej splatnosťou. opravenej alebo novej faktúľe plynie nová 60 - dňová lehota splatnosti
od jej doručenia Kupujúcemu.

6. Predávajúci sa zaväzuje vo všetk1ých dokladoch, listoch, dodacích listoch a fakturach
uvádzď číslo tejto Rrĺmcovej dohody a objednávky, na zéú<lade ktorej bude realizované
plnenie.

čHnok VII.
Ďalšie práva a povinnosti

1. Všetky informácie obsiahnuté v ľámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si stľany pre
splnenie pľedmetu Rámcovej dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôvemé
a poskytnúť tieto infoľmácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzqúcom
písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu. Povinnosť Kupujúceho sprístupniť iďoľmácie podľa
tohto ods. tohto čt. v zmysle zákona č. 2II1200O Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám ao Zmene a doplnení niektorych zákonov (zátkoĺ o slobodnom pľístupe
k informáciám) v znení neskorších pľedpisov, týmto nie je dotknutá.

ČHnok VIII.
Zodpovednosto za vady

1. Predávajúci dodá tovaľ vkvalite asoznačením zodpovedajúcim platným právnym
predpisom a iným predpisom a noľmiĺm. Predávajúci je povinný dodať tovar bez
záIožneho práva, ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tľetích osôb k cudzej veci.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovaľ v stave spôsobilom na riadne užívanie
v norľne kvality a parametľoch, ktoré sa hodia na účel, ktoľému tovaľ slúži. Tovaľ musí
bý'úplne nový a nepouŽívaný.
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2. Balenie tovaru musí zodpovedať predpísanému spôsobu, určenému na uchovanie
a ochľanu tovaru.

3. Predávajúci zodpovedá nielen zafaktické, ale q zapréxne vady tovaru.

4. Pľedávajúci poskýuje na tovar zärukvv dÍžke exspirácie vyznačenej na dodanom tovare
(dodaný tovaľ musí mať v čase dodania dobu exspirácie minimálne 6 mesiacov).
Pľedávajúci preberá zárukll na akosť tovaľu v rozsahu, že dodaný tovaľ bude počas
zaľučnej doby spôsobilý kúčelu jeho použitia aže po túto dobu si zachová požadované
vlastnosti.

5. Reklamácie množstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavné vady dodaného tovaru budú
Kupujúcim uplatnené pri prebeľaní tovaľu uvedením do dodacieho listu spôsobom podľa
čl. IV. bod 3 Rámcovej dohody. Vady akosti a vady, ktoré nie sú zjavné, reklamuje
Kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.

6. Zánlka sa nevďahuje na vady tovaľu spôsobené:
- nesprármou manipuláciou alebo skladovaním zo stľany Kupujúceho,
- vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Pľedávajúci alebo osoby, s ktoqých

pomocou Predávajúci plnil svoj závžizok.

7. Kupujúci je (podľa vlastného uvrĺŽenia) opľávnený vpľípade vadného plnenia žiadať
niektoý z nasledujúcich naĺokov:
7.l. qimena vadného tovaru zatovatbezvád,
7.2. dodanie chýbajúceho tovaru,
7.3. zniŽeĺim kúpnej ceny o zľavl zkúpnej ceny, ktorá zodpovedá zniženiu

hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% kúpnej
ceny,

7.4. odstupiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaru.

8. Kupujúci si uplatní niektoý znĺĺrokov zvád podľa bodu 7 tohto článku Rámcovej
dohody v písomnej reklamácii (e-mailom) zaslaĺej Predávajúcemu. V ľeklamácii
Kupujúci ľiadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady prejavujú, spôsob uloženia,
prípadne ďalšie skutočnosti dôleŽité k posúdeniu reklamácie. Reklamáciu Kupujúci
doplní vhodným dôkazovým mateľiálom, hlavne fotokópiou dodacieho lisfu, zaslaním
vzorky vadného tovaru, zaslaním štítku na obale, prípadne celej stľany kaľtónu so štítkom
a pod. Pľedávajúci je oprávnený pľeveľiť u Kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného
tovaru. V prípade, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v súlade s uplatneným náľokom
zvád tovaru v lehote podľa bodu 9 až l1 tohto článku Rámcovej dohody, Kupujúci má
právo uplatnený nárok zvád tovaru zmeniť, o čom bude Pľedávajúceho písomne (e-

mailom) informovať.

9. Predávajúci je povinný vpľípade uplatneného nároku podl'a bodu 7.1. tohto článku na

vlastné náklady vymeniť vadný tovar za noý tovar bez vád najneskôľ do 14

kalendrĺľnych dní odo dňa doručenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Predávajúcemu.
Výmena vadného tovaľu za nový tovaľ bez vád zaMňa aj prevzatie aodvoz
reklamovaného tovaru na vlastné náklady Predávajúceho.

10. V prípade uplatneného naroku podľa bodu 7.2. tohto članku Rámcovej dohody je
Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovaľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa

doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu alebo od vyznačenia
predmetnej vady (chýbajúceho tovaľu) na dodacom liste.

\
i

i
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11. Poskytnutie zľavy z kúpnej ceny podľa bodu 7.3. tohto článku Rámcovej dohody sa bude
rea|izovať formou dobropisu vystaveného Predávajúcim k pľíslušnej faktúre. Pľedávajúci
je povinný vystaviť dobľopis podľa predchádzajúcej vety a doručiť ho Kupujúcemu
najneskôľ do 10 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu.
Zľavaz kúpnej ceny je splatná najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia dobľopisu.

12, v prípade, ak Kupujúci využije právo odstupiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti
vadného tovaru, bude vadný tovar vrátený Predávajúcemu. Učinky odstúpenia nastávajú
okamihom doručenia oznámenía o odstupení Predávajúcemu. V takom pľípade je
Predávajúci povinný vadný vľátený tovaľ na vlastné naklady prevziať od Kupujúceho
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia ľeklamácie avystaviť dobropis
na lcupnu cenu zaplaterĺu za vrátený tovar v lehote najneskôr do desiatich dní odo dňa
odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doručiť ho Kupujúcemu. Vľátenie kúpnej ceny
podľa tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôľ do 14 dní odo dňa vystavenia
dobropisu.

čHnok IX.
Vlastnícke pľávo ku tovaru

1. Vlastnícke právo ku tovaru prechádzana Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru
Kupujúcim.

čHnok X.
Zmluvné sankcie a náhľada škody

1. V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podl'a č1. IV.
bod 2 tejto Rámcovej dohodY, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 yo

z hodnoty nedodaného tovaru zakaŽdý deň omeškania.

2. V pľípade nevybavenia reklamácie tovaru v súlade s podmienkami a termínmi uvedenými
v čl. VIII. tejto Rámcovej dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením
povinnosti.

3. Náľok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 až 2 tohto článku tejto Rámcovej
dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu vo foľme faktúry.
Uplatnením naľoku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na
náhľadu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v plnej výške.
Zmluvné strany sa dohodli, žePredávajúci nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa
tohto článku v tom prípade, že omeškanie na strane Predávajúceho bolo preukánateľne
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo neposkytnutím súčinnosti zo
strany Kupujúceho.

4. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku podľa tejto Rámcovej dohody je
Predávajúci opľávnený fakturovať Kupujúcemu urok z omeškania vo výške 0,020Á

z dlžnej sumy zakažďý deň omeškania. omeškanie Kupujúceho so splnením peňažného
záväzku podľa tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie jeho
zmluvných povinností.
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5. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci
ztejto Rámcovej dohody, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej
strane v skutočnej výške.

6. Lehota splatnosti faktúľ, ktorými bola vyúčtovaná zmluvĺá pokuta alebo úrok
z omeškania, je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry dľuhej zmluvnej strane.

čHnok 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 vyčeľpania celkovej kúpnej ceny uvedenej v Prílohe č.
1, podl'a toho, čo nastane skôr. Čiastkové kúpne zmluvy (objednávky) uzavreté medzi
Kupujúcim a Pľedávajúcim do posledného twaĺia platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
dohody, budú zrealizovarlé na základe podmienok tejto Rámcovej dohody.

2. Rámcová dohoda môže by' ukončená aj pľed uplynutím doby, na ktoru bola tlzavretá,
a to:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) písomnou ýpoveďou,
c) odstupením od zmluvy,
d) zánikom niektorej zo zm|uvných strán bez pľávneho nástupcu.

3. Zmluvne stľany sú oprávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedať aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota zo strany Kupujúceho je 1 (eden) mesiac, zo stľany
Pľedávajúceho je 6 (šesť) mesiacov azačína plynúť pľVym dňom kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená dľuhej zmluvnej
strane.

4. Ktoľákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Rrĺmcovej dohody
v pľípade podstatného porušenia zmluvných povinností dľuhou zmluvnou stranou.
odstúpenie musí byť vykonané v písomnej foľme a musia v ňom bý uvedené dôvody
odstúpenia. odstupenie nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstupení
druhej zmluvnej stľane. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto
Rámcovej dohody považuje porušenie, ktoré je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode
uvedené, bez povinností Kupujúceho poskytnúť dodatočnú lehotu na nápľavu alebo
porušenie akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej nápľave nedôjde ani po uplynutí
dodatočnej primeľanej lehoty, poskytnutej dľuhou zmluvnou stranou na odstriánenie tohto
porušenia. Zmluvné stľany sa dohodli, Že plnenia poskýnute zmluvnými stľanami
navzá|om do okamihu zánilo,lRámcovej dohody sikaždázo zmluvných strán ponecháva.

ČHnok XII.
Riešenie sporov

1. Zmluvne strany sa zavazuji, že v prípade sporov o obsah a plnenie tejto Rámcovej
dohody vyna|ožia všetko úsilie, ktoľé je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu,
aby tieto spory boli vyľiešené cestou zmieru, najmä, aby boli odstľánené okolnosti vedúce
k vzniku práva od Rámcovej dohody odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej
neplatnosť.

2. Ak sa nedohodnú zmluvné stľany na spôsobe riešenia vzájomného sporu' má každá zo
zmluvných stľán právo predložiť spoľ na ľozhodnutie príslušného súdu.
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čtánok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy touto Riímcovou dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia pľíslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych pľedpisov v Slovenskej republike.

2. Práva a povinnosti vyplývajúee ztejto Rĺímcovej dohody pre zmluvné stľany prechádzaji
v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných stľán.

3. Túto Rámcovú dohodu je moŽné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán, a to vo foľme písomných očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode.

4. Žĺadna zmluvná stľana nie je oprávnená postupiť tretej osobe pohľadávku, ktoľá jej na
ziklade tejto Rámcovej dohody vzníkla, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej stľany. Konanie v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety je v zmysle
ustanovenia $ 525 ods. 2 občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný avážny prejav ich vôle,
je pre ne určitá azrozumiteľná, neuzatvorená vtiesni a za ĺápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho j u vlastnoručne podpisuj ú.

6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) ľovnopisoch, zktoýchkaŽdý
má platnosť originálu. Každý Kupujúci obdrží po jednom vyhotovení' Žilinsky
samosprávny kraj 1 vyhotovenie a Pľedávajúci 1 vyhotovenie zmluvy.

7. Akákoľvek písomná komunikácía medzi zmluvnými stľanami uskutočnená v súvislosti
s touto Rámcovou dohodou bude adresovaná príslušnej zmluvnej strane, v slovenskom
jazyku a bude sa považovať zadoručenú v prípade:
7 .I. doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že

prenos údajov prebehol v poriadku;
7.2. osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí

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

potvrdení o tom, že ju adľesát odmietol prevziať, alebo v ktoľý márne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej stľane, alebo v ktoý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej
strane preukázateľne zamestnancom pošty vyznačenápoznámka, že ,,adľesát sa
odsťahoval'', ,,adľesát Íezľrámy", alebo inápoznámka podobného významu, ak
sa súčasne táto poznámkazakladá na pravde.

8. DôleŽité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napr. oznámenie o pľedčasnom
ukončení Rámcovej dohody' návľh novácie zmluvného vzťahu a iné dôleŽité písomné
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom dopoľučenej zásielky
a budú adresované zástupcom zmluvných strán oprávneným podpisovať Rámcovú
dohodu.

9. Predávajúci je opľávnený plniť predmet plnenia tejto Rámcovej dohody pľostredníctvom
subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Pľedávajúceho za plnenie
predmetu tejto Rámcovej dohody. Udaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase
uzatvorenia tejto Rámcovej dohody uvádza Predávajúci vprílohe č.2. Zároveň sa

zmluvné stľany dohodli, žePreďávajúci vždy do 15 dní po skončení kaŽdého štvďľoka
platnosti tejto Rámcovej dohody zaktualizaje a zašle Kupujúcemu Zoznam svojich
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subdodávateľov, pričom túto aktua|izaciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu
a v štruktúľe podľa prílohy č).2. Ak Pľedávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle
Kupujúcemu, má sa zato, že zoznam subdodávateľov sa opľoti poslednej verzii zoznalÍ|u
nijako nezmenil. Zmluvné stľany sa súčasne dohodli, že v pnpade ak u Predávajúceho
dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvďľoka platnosti tejto Rámcovej dôhody,je Predávajúci opľávnený nového subdodávateľa oznétmiť Kupujúcemu aj mimo
akualizácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považovarĺé zariadne oznámenie nového
subdodávateľa. Zmluvĺé strany Sa zároveil' dohodli, že Kupujúci je oprávnený
kedykoľvek počas platnosti tejto Rámcovej dohody vyžadovať od Predávajúcehó, aby mu
oznámil podiel akým sa jednotliví subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu
Rámcovej dohody a Predávajúci je povinný tuto infoľmáciu Kupujúcemu bezodkladne
poskýnúť.

10. Táto Rĺĺmcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zékona č.
2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zékono slobode informácií) v zneni
neskorších predpisov.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rĺámcovej dohody je Príloha č. 1 obsahujúca:
- špecifikácia predmetu zékazky _ Kontrastné prostriedky na ľôntgenovanie 4
- predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zákazky
- kúpne ceny fiednotkové) predmetu zél<azky
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rrímcovej dohody je aj Príloha č. 2 Zoznarrl
subdodávateľov.

Predávajúci:

y'ffryffffi**ľfi,9ŕď5'202t
-:É_ľĽ\r 

ďoĺtĺuu l€ldmicld úcjotá s!9lot!cť

n ľľfi?äfff !'d3'ŕľ,'o1ä'Ťŕĺľľ-,

"""""': 'Čoi'J31'f|l*?l';;za*íú:iii'
UNIPHARMA - l.rsruvo...Lĺ l.Lá.nická UN' ,.;l"'#i;á lekáľnická
akciová spoločnost' akcit ĺost'
Mgľ. Michal Tuma Ing. Lukn- ,ľofčík
na základe plnomocenstva na základe plnomocenstva

Kupujúci:

V Čadci J' '. ./o//
'ká nemocnica
linlkou Car.ca
rc.čaoce

ry.,r.ľĺ"rr.- -.rrCä.Sn"*iľŕ;čadca
Ing. Martin Senfeld, MBA

ľiaditel'

V Liptovskom Mikuláši, dňa: í r la;/

Liptovská nemocnica s poliklini]^i,u lvtvý-. _r'ana Stodolu Liptovský Mikuláš
Ing. Ľudmila Pohančeníkováo MBA

ľiaditel'ka

....l :p!ľ:l$ fi*fii*ĺili'l $ pnliklillil:au

ľĺÍi.lljĺ. lľiĺill ľlĺlĺir!ĺ tĺľiĺĺ;*kí ijilĺĺJlŕš
Paiti*:liskĹĺ J5 1

Ú31 2:"\ Liĺltovský flľlikuláš
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.,!r I
V Tľstenej, dňa

Hoľnooľavská nemocil
MUDľ.

ľiaditel'

V Dĺ-ĺ=

,w,$;,,

Tľstená
Tholt

Dolnooľavská nemocnĺ"" . poliil

-Í r.2//
: ona: ........Dolnooravrlá

l--- 
-"ófiľľľĹffiF#'ffi'

RiadN;ľstvo

[. L. Nádaši - Jégeho Dolný Kubín
PhDr. Jozef Mintál' MBA

ľiaditel'
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Príloha č. 1

Špecifi kácia pľedme tu zátkazky
ti Lieky s účinnou látkou kyselina amidotľizoová vo forme injekčného roztoku

v predpokladanom množstve 2560 ampúl, pľičom každéL sklenená ampula obsahuje liek

v množstve predstavujúcom objem 20 mI. Kvalitatívne a kvantitatívne z|oŽeĺie lieku: 1 ml

vodného iniát<oneho ľoztoku obsahuje 0,10 g natrii amidotrizoas (amidotrizoátu sodného) a

0,66 g meglumini amidotrizoas (meg1umínium-amidotľizoátu).
ATC klasifikácía: V0 8AA0 1

Názov poIožky Poč. ks Jedn. cena
bez DPH

Jedn. cena
s DPH

Kód šuKL

@ kyselina amidotľizoová
vo foľme injekčného roztoku v pľedpokladanom
mnoŽstve 2 560 ampúl, pľičom kaŽdá sklenená
ampula obsahuje liek v mnoŽstve pÍedstavujúcom
objem 20 ml.

2 560
ampúl

2,467 2,7Ĺ4 25762
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Pľíloha č.2 Zoznam subdodávateľov

.a

V Bojniciach, dňa: 03.05.202I

sPclďqmí

Mgr. Michal Tuma
ĺa základe plnomo censtva

- 
pn3!o_y9ká c esta 4, 972n l tsĺUriice

Tel.: 046/5'154 l05 Fqx: cqo,/ 5 ľša'ioi
l Co : ll 625657 DIČ : 2a2a 4681 Ro

I(- D P}l : sK? GTľt 168t Ro .. :.'.f'.r.....'

Ing. Luk
nazákla

(

TA

Por.
číslo

označenie
subdodávateľď

podiel subdodávky
na pľedmete plnenia

osobďosoby
opľávnené konať

v mene subdodávateľa
(meno a priezvisko)

Bydlisko osoby
opľávnenej konať

vmene
subdodávatel'a

Dáfum naľodenia
osoby oprávnenej

konať v mene
subdodávateľa

1
xxx / 0,00

(newužiie sa)
XXX XXX XXX

2 xxx / 0,00 XXX XXX XXX

J xxx / 0,00 XXX XXX XXX
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