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Rámcová dohod a č. .//.k(..
uzalyorená podľa ustanovenia s 83 zákona č. 343/20] 5 Z' z. o veľejnom obsĺaľóvaní

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov

článok I.

Zmluvné strany:

Predávajúci: MED_ART, spol. s ľ. o.
Sídlo: Hoľnočeľmánska 4,g49 01 Nitľa
Spoločnost' zapísaná v obchodnom ľegistri okresného súdu Nitľa, oddiel Sro, vložka2183 lAĺ
*1"ľ:llľg1n' PhaľmDľ. Michal Holec, konatel', PhaľmDľ. Daniel Holec, konatel,ICO: 34113924
DIČ:2O2O4t 1085
lČ npH: sK 20204l1085
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK5 90200 00OOOO27 77 I 3 58s I

(d'alej len,,Predávaj úci,,)

2) Kupu.iúci:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou čadca
ulica Paláľikova231I, O22 0l Čadca
Šjatutarny orgán: Ing. Martin Š.nĺ.ia, MBA, ľiaditel,
ICO : l7 335 469
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0047 9818

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikulášulica Palúčanská 25,031 23 l.iptovský Mikuláš
:jľ*lľl ̂ o1eá1: 

Ing, Ľudmila Pohančeníková, MBA, ľiaditel,ka
ICO : 17 336163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK47 8180 0000 A07O 0047 s826

c) Hoľnooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
ulicaMieľu 549116,028 01 Tistená
Štatutárny oľgán: MUDľ. Maľián Tholt, ľiaditel,
ICO: 00 634 B9t
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 O07O 0048 t1t7

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši _ Jégeho Dolný KubínNemocničná ulica l944llO, ď2614 Dolný Kubín
Sta1utárny orgán: PhDľ. Jozef Mintál, N/ĺBA, ľiaditel'
ICO: 00 634 90s
Bankové spojenie: 700048 1 02918 1 80
IBAN: SK61 8180 0000 OO70 O04B t)2s
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(d'alej len,'Kupujúci',)

Predmet 
" 
f:?ľ#Iove; aorroay

Predmetom plnenia podl'a tejto Rámcovej dohody je úprav a základných podmienok
pľevodu vlastníckeho pľáva k tovaru: Kontľastnt p'ošt.i.dky ,ru 

".ĺrrtgenovanie 
5

(d'alej v texte zmluvy len ,,tovar"), jeho dodávka a dovoz Kupujúcemu do miesta plnenia
nazáklade čiastkových objednávok Kupujúceho obsahujúcicĹ infoľmáciu omnoŽstve
a druhu poŽadovaného tovaru, o miesĺe a lehote plnenia a cene tovaľu (d'alej len
,,objednávka") azáväzok Kupujúceho riadne avčas dodaný tovar od Pľedávajúceho
prevziat' a zaplatit' Predávajúcemu kúpnu cenu, uľčenú v súlade s čl' V' a VI' tejto
ľáT9o*; dohody, a to na zák\ad,e čiastkových kúpnych zml:uv, uzavretých medzi
ľ*dl:ljý:im a Kupujucim za podmienok uštunou".'ych touto Rámcovou dohodou.
Specifikácia tovaru je uvedená v Pľílohe č' 1 tejto Rámcóvej dohody.

Pľedpokladané mnoŽstvo pľe jednotlivé poloŽky predmetu zákazky Vo je uvedené
v Prílohe č' l tejto Rámcovej dohody. Kupujúii nie je povĺnny odoberat, celépľedpokladané mnoŽstvo tovaľu uvedené v Éľílohe č' i t.;to Rámcovej dohody.
Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tóvaľ, ktoľého mnoŽstvo,počas doby tľvania 

-t.jJo 
Rámcovej dohody môže byt' niŽšie ako pľedpokladané

mnoŽstvo, uvedené.v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody' Predávajúci sa )avažuje počas
celej doby platnosti tejto Rámcovej dohody rnu1' v obcňodnej poňuke a k dispozícii pľe
Kupujúceho sortiment tovaľu podl'a Prílohy č. 1 tejto Rámcôvej dohody alebo tovars paľametrami ľovnakymi alebo lepšími ako tovar uvéden;1; v PľíloĹe e. 1 téjto Rámcovej
dohody, tak, aby bol dosiahnutý účel tejto Rámcovej dóhody špecifikován;1 v bode 4
tohto článku.

Učelom tejto Rámcovej dohody je ustanovit' rámcové zmluvné podmienky pľe
uzatváranie čiastkových kúpnych zmluv medzi Pľedávajúcim a Kupujúcim, s ciel,om
zabezpečit'opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaľu špecifikovaného v Pľílohe č' 1 tejto
Rámcovej dohody, a to v závislosti od poŽiadaviek a pot.i.b Kupujúceho.

Plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody je moŽné výlučne na zák1ad,e čiastkových
kúpnych zm|uv, ktoľé môžu mat' formu oĹ;.dnáuky vystavenej Kupujúcim a pľijatej
Pľedávajúcim spôsobom aZa podmienok upľavených touto Rámcovou dohodou.
Uzatváľanie jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv ('.'p. vystavovanie objednávok) sa
bude uskutočňovat'v závislosti od aktuálnych potrieb ŕupu;ĺ..ľ'o.

Rámcová dohoda je výsledkom verejného obstaľávania zákazkv vyhláseného vo vestníkuVo č' 1512021 zo dňa22. 01.202l pod zn' 3738 - MST zabezpečeného zĺlĺ^d.
samosprávnym kľajom, čast'5: Kontrastné prostriedky na rontgenovanie 5'

Článok III.
Podmienky a spôsob objednávok

Táto Rámcová dohoda podl'a zákona č, 34312015 Z, z. o veľejnom obstarávan í a o zmene
a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov ustanovuje podmienky
stanovenia pľedpokladaného množstva a ceny tovaľu, a itanovuje sposób óu3.anĺuoĹ
v určenom období.
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Pľedávajúci bude dodávat' Kupujúcemu a Kupujúci bude od Pľedávajúceho odoberat', po
dobu tľvania tejto zmluvy, tovaľ uvedený v čl. II. bod 1 tejto Rámcovej dohody.
Konkľétne množstvo a dľuh tovaru bude stanovené v pľiamom zmluvnom vzt'ahu na
základe obj ednávok prostľedníctvom uľčených pracovníkov Kupuj úceho. obj ednávanie
tovaľu bude Kupujúci vykonávat' podl'a skutočnej potreby a svojich moŽností. Kupujúci
zašle vystavenú objednávku Pľedávajúcemu elektronicky na kontaktnú e-mailovú adľesu
alebo telefonicky objedná tovaľ na kontaktnom tel. čísle Predávajúceho uvedenom v bode
9. tohto článku Rámcovej dohody, pľičom objednávka sa týmto povaŽuje za záväznu pre
zmluvné stľany, ak nie je vystavená v rozpore s touto Rámcovou dohodou. Doľučením
potvrdenia pľijatia e-mailovej objednávky alebo pľijatím telefonátu sa čiastková kúpna
zmluva povaŽuje za uzavretú. Pľedávajúci je povinný akceptovat' a potvľdit' každú
objednávku Kupujúceho vystavenú a doručenú v súlade s tottto Rámcovou dohodou'
Neakceptovanie opľávnenej objednávky Zo stľany Predávajúceho sa povaŽuje Za
podstatné porušenie jeho zmluvných povinností, zakladajúce náľok Kupujúceho na
odstúpenie od zmluvy.

V pľípade nemožnosti poskytnút' plnenie požadovane na základe zaslanej objednávky
ľiadne a včas, sa Predávajúci zaväzuje informovat' Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviest'dôvody nemoŽnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pre dodanie tovaru
podl'a bodu 2 článku IV. Rámcovej dohody.

V pľípade, Že na stľane Predávajúceho dôjde k objektívne pľechodnej alebo tľvalej
nemožnosti dodat'niektorú zpoložiek tovaru uvedených vPľílohe č. 1 tejto Rámcovej
dohody, zmluvné strany sa dohodli, Že tieto poloŽky tovaľu môŽu byt' na zák\ad'e
vzájomnej dohody zmluvných strán nahľadené ekvivalentnými novými poloŽkami tovaľu,
a to pľi zachov aní j ednotkovej ceny a minimálnych paľametľov nahrad zov anej tovaľovej
poloŽky. Zmena tovaľovej poloŽky podl'a tohto bodu Rámcovej dohody musí byť medzi
zmluvnými stľanami dohodnutá písomne. Kupujúci má právo ľozhodnút', Že nahľadenie
tovarovej poloŽky podl'a tohto bodu nebude poŽadovat'. Z evid,enčných dôvodov sa na
podklade pĺsomnej dohody uzatvorenej podl'a tohto bodu, vytvorí úplné znenie Prílohy č.
1 k tejto Rámcovej dohode.

Pľedávajúci sa zaväzuje, Že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávat' tovaľ
v kvalitatívnom vyhotovení v súlade s špecifikáciou uvedenou V Pľílohe č. 1 Rámcovej
dohody,

Akékoľvek Zmeny v kvalitatívnom vyhotovení sú moŽné iba na zák\ad,e písomnej dohody
potvľdenej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dod ávaný tovar musí
splňat'všetky kritéľia uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

V pľiebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo v pľípade podozľenia na
zníženi kvalitu tovaru, na ktoré bol Predávajúci minimálne dvakľát elektľonicky na
kontaktnú e-mailovú adľesu upozornený zo strany Kupujúceho, pľičom nedošlo k nápľave
stavu, odoslat' tento tovar do akľeditovanej skúšobne na potvrdenie vlastností v súlade
s špecifikáciou. Ak sa pľeukáže nezhoda medzi dodaným a deklaľovaným tovarom, je
Kupujúci opľávnený okamŽite odstúpit' od Rámcovej dohody. Náklady súvisiace
s vykonaním potvľdenia vlastností tovaru v akreditovanej skúšobni znáša v takomto
prípade Pľedávajúci.

Kupujúci je opľávnený vľátit'Pľedávajúcemu celý objem dodávky tovaru, u ktoľeho bola
zistená nezhoda s poŽadovanými vlastnost'ami, Predávajúci je povinný Kupujúcemu
dodat' náhĺadné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vľátit' finančné
plnenie za dodávku tovaľu, u ktorého bola zistená nezhoda v poŽadovaných paľametľoch
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alebo iné rozdiely. Uvedené sa vzt'ahuje aj na dodávky konkľétneho pľeukázatel'ne

nezhodného tovaľu, u ktoľého Kupujúci nezhodu zistíI aŽ neskôľ'

Pokiaľ si zmluvné strany v pľiebehu platnosti Rámcovej dohody neoznámia písomne (e-

mailom) inak' uľčujú pľe účely komunikácie súvisiacej s plnením predmetu tejto

Rámcovej dohody, vľátane vystavenia a prijatia jednotlivých objednávok, dodania tovaľu

aptevzatiadodaného tovaru, reklamácií a pod' nasledovné kontaktné osoby:

9.1' Kontaktná osoba na Stľane Pľedávajúceho:

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Ing. Mikuláš Dunda, MPH dunda. mikulas@med-art. sk 0905 563 r47

9.2. Kontaktná osoba Kupujúcich:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Mgr. Michal Bocko bocko(@kysuckan emocnica.sk 041146041,34

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ' Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PhaľmDr. Cyľil Nemec nemec(Dnsplm,sk 04415563440

c) Hornooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená

Kontaktná osoba E-mail Tel' číslo
Mgr. Marta Homolová homolova. mar1a@nsptľstena' sk 04315307502

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDr' L' Nádaši - Jégeho Dolný Kubín

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PhaľmDr' Eva Katľenčíková lekaľen(Ddonsp.sk 043/580 I 306

I0. KaŽdá dodávka tovaru musí byt' kupujúcemu odovzdaná v neporušenom stave

a v oľiginálnom spotrebiteľskom obale.

1l. VyuŽívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pľe Kupujúceho uvedeného v č1. I. bod2
písm, a) - d), vzhl'adom na ekonomickú výhodnost' takéhoto nákupu ako i na podstatné

zjednodušenie procesu verejného obstaľávania.

Článok IV.
Miesto a spôsob dodania

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo lsidIal Kupujúceho'

Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto' na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady

vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úľadných

povolení'

2. ZmIuvne stľany sa dohodli, Že Preďávajúci je povinný dodat' Kupujúcemu objednaný

tovar (v pľípade' Že sa zmluvne strany v pľíslušnej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú
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inak) najneskôľ do uplynutla 24 hodín od doľučenia potvľdenia pľijatia e-mailovej
objednávky alebo od telefonického objednania.

3. Kupujúci riadne a včas dodaný tovaľ od Pľedávajúceho prevezme a pľevzatie potvrdí na

dodacom liste' Pľedávaiúci v dodacom liste vyznačí množstvo a druh tovaľu, jednotkovú
cenu a celkovú cenu tovaľu objednaného na zák|ade jednotlivej objednávky (bez DPH aj

s DPH). Dodací list potvrdený Kupujúcim (kopia) musí tvoľit' súčast' faktúľy' Kupujúci
má právo tovar pľi jeho prevzati prezriet' alebo dat' ho prezrieÍ' tret'ou osobou a to tak,

aby mal moŽnost' skontrolovat' množstvo tovaľu vo vzt'ahu k stavu, ktoľý deklaruje
predávajúci v spľievodných dokladoch ku tovaru a tiež tak, aby mohol zistit' zjavné vady
tovaľu. Kupujúci nie je povinný prevzíat'plnenie, pokiaľ nedošlo ku uzavretiu čiastkovej
kúpnej zmluvy v súlade s čl. III. bod 2 tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný
prevziat'plnenie, ktoľé by nezodpovedalo mnoŽstvu, druhu, kvalite a paľametľom tovaru
(uvedený v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody) dohodnutému na zákIade čiastkovej
kúpnej zmluvy, alebo ktoľé by nezodpovedalo poŽadovanej akosti, dohodnutým
požiadavkám na zaba|enie tovaru, alebo iným požiadavkám stanoveným touto Rámcovou
dohodou, rovnako aj v pľípade, ak k dodanému tovaru neboli dodané všetky sprievodné
dokumenty na prevzatie auživanie tovaľu v slovenskom jazyku (najmä záľučný list,
návod na pouŽitie a pod.). odmietnutie prevzatia spolu s dôvodom odmietnutia sa

vyznačí do dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený v dodacom liste vyznačit', Že poŽaduje

za odmietnutý tovar dodanie náhľadného tovaru. V takomto prípade je Pľedávajúci
povinný dodat' Kupujúcemu náhľadný tovar najneskôr do 24 hodin odo dňa vyznačenia
poŽiadavky podl'a predchádzajúcej vety v dodacom liste. V pľípade, ak Kupujúci
nepoŽaduje za odmietnutý tovaľ dodanie náhľadného tovaru, je odmietnutie prevzatia
tovaru povaŽované za odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaľu'
ktorý Kupuj úci odmietol pľevziat'.

4. Ak sa Pľedávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaľu o viac ako 24
hodín, Kupujúci je opľávnený oznámit' Pľedávajúcemu' Že o oneskorené dodanie tovaru
nemá záujem. Takéto oznámenie Kupujúceho musí byt' zaslané Predávajúcemu e-

mailom' odoslaním oznámenia nastávajú účinky odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy
bud' ako celku alebo v časti týkajúcej sa tovaľu, s ktoľeho dodaním je Predávajúci
v omeškaní. V opačnom pľípade je Pľedávajúci povinný dodat' tovaľ Kupujúcemu aj po
dohodnutom termíne dodania tovaru a Kupujúci potvrdí jeho pľevzatie v dodacom liste.
Náľok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5. Pľedávajúci vzhľadom na špecifickosť tovaľu a jeho použitie vyhlasuje a zaľučuje
Kupujúcemu, že je schopný dodat' alebo zabezpečit' prostľedníctvom tľetej osoby
objednaný tovaľ v pľedpokladaných mnoŽstvách riadne a včas, inak zodpovedá
Kupujúcemu za škodu v celom rozsahu, ktoľú tým spôsobí.

Člĺnoľ V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaľu je stanovená podl'a zákona č' 1811996 Z, z' o cenách v zneni
neskoľších pľedpisov dohodou zmluvných stľán avychádza z ponuky z ponuky
Pľedávajúceho do veľejného obstaľávania, resp. kúpnej ceny celkom po ukončení
elektľonickej aukcie. Zm|uvná cena je vyjadrená V mene Euro a je bez akejkoľvek
závislosti na iných svetových menách.

2, Kúpne ceny (ednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v Pľílohe č' i, ktoľá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že
jednotkové ceny tovaľu uvedené v Pľílohe č. 1 sú cenami maximálnymi pre celé obdobie
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tľvania tejto Rámcovej dohody. Zmluvne strany sa dohodli, Že Kupujúci môže požadovat,
Zmenu jednotkových cien smeľom nadol, ak na základe 5 +z óoš. B a 14 zákona o
veľejnom obstarávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohl'adom na vývoj cien
poľovnatel'ných tovaľov na ľelevantnom trhu zistí, že cen,a na trhu pre ten ktoľý tóvar je
niŽšia, ako cena uľčená Rámcovou dohodou' V tomto pľípade môžä poŽadovat' zniženie
ceny minimálne na cenu V sume pľiemeľu medzi tľomi najnižšími cänami zistenými na
tľhu na identické tovary alebo zastupitel'né tovaľy. Na účelý poľovnania cien je obáobím,
zaktorc sa ceny poľovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezpľostredne predchádzajúcich
určeniu ceny za opakované plnenie,

Kúpne ceny (ednotkové) jednotlivých dľuhov tovaľu sú uvedené bez DPH aj s DPH,
obsahujú všetky náklady pľedávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, kúpne ceny
sú vrátane príslušnej spotľebnej dane a iných platieb, vybeľaných v ľámci uplatĺovaniä
nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými piedpismi a vrátane obchodnej
prirážky, zabaIenia tovaru, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú
zahrnute náklady, spojené s doľučovaním a výmenou ľeklamovaného tovaru počas
záručnej doby. DPH bude účtovaná podl'a platnej sadzby v súlade s pľávnymi pľedpismi
v čase faktuľácie. Kúpna cena Za dodané množstvo tovaiu podl'a ou;ôanavĹy sa vypočíta
ako súčet súčinov mnoŽstiev jednotlivých tovarových položiek a ich kúpnej č"ny ,u
meľnú jednotku (ednotkových kúpnych cien)' uvedenej vPrílohe č. l.

Pľávo Predávajúceho na zniženie kúpnej ceny fiednotkovej) jednotlivých dľuhov tovaľov
zostáva zachovane.

Kupujúci neposkytne pľedávajúcemu pľeddavky ani záIohy'

ČIánok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

Uhľada 
]<-uľnej ceny Za plnenie pľedmetu zmluly bude vykonaná bankovým pľevodom

bez preddavkov na základ,e faktúr, ktoré vystaví Pľedávaj uci zakaždé čiastkové plnenie
podl'a tejto Rámcovej dohody.

Pľávo na zap\atenie kúpnej ceny za dodanie tovaľu vzniká Pľedávajúcemu po ľiadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, ato iba za tovat Pľedávajúcim skutojne dodaný
aptevzatý Kupujúcim nazáklade potvľdenia dodacieho listu vimysle čl. N. bod 3 a4
Rámcovej dohody. Pľedávajúci je opľávnený na úhľadu kúpnej 

"ány 
,u tovat prevzatý

Kupujúcim vystavovat' faktúľy v týŽdenných inteľvaloch' Pľíiohou faktúľy musí byi'
dodací list potvľdený Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaľu
Predávajúcim je dátum potvrdenia prevzatia tovaru opľávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste.

K faktuľovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych pľedpisov'
Faktúľa musí obsahovat' všetky náleŽitosti ustanovóné ,ákono1n ó opÉ a ďalej musí
obsahovat':

- označenie , že íd,e o faktúru,
- IČo a bankové spojenie oboch zmluvných stľán vo forme IBAN,
- číslo objednávky,
_ sumu k úhľade celkom V mene Euro'
- prílohu, ktorú tvoľí dodací list potvľdený Kupujúcim.

Faktúra je splatná pľi:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - do 60 dní

4.

5

I

)

3

4
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Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - do
60 dní
Hornooľavská 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 pľipísania
faktuľovanej kúpnej ceny Zúčtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu Za dodaný tovar, uvedenú podl'a dodacieho listu vo faktúľe s
DPH, ktorej prílohou bude Kupujúcim potvľdený dodací list (kopia). V prípade, Že
faktúľa nebude obsahovat' predpísane náleŽitosti daňového dokladu, resp. budú v nej
uvedené nespľávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci opľávnený túto faktúľu vľátit' pľeá
jej splatnost'ou. opľavenej alebo novej faktúre plynie nová 60 - dňová lehota splatnosti
od jej doručenia Kupujúcemu.

Pľedávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach
uvádzat'číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na základ,e ktoľej bude realizované
plnenie.

6.

t

Clánok VII.
ĎaBie pľáva a povinnosti

Všetky informácie obsiahnuté v ľámci tejto Rámcovej dohody ako i tie' ktoré si stľany pre
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom post<ytti, sa povaŽujú za dôveiné
a poskytnút' tieto informácie tretej osobe môŽe zm|uvná stľana len po pted,chádzajúcom
písomnom súhlase dľuhej zmluvnej stľany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzt'ahu. Povinnost' Kupujúceho sprístupniť informácie pôď'a
tohto ods' tohto Čt. v zmysle zákona č. 2l1l2OO0 Z' Z. ó slobodnom pľistupe
k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe
k informáciám) v znení neskoľŠích pľedpisov, týmto nie je dotknutá.

článok VIII.
Zodpovednost'za vady

Pľedávajúci dodá tovaľ v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným právnym
predpisom a iným pľedpisom a noľmám' Pľedávajúci je povinný dodat' tovar bez
zäložneho práva, ako aj iných práv zodpovedajúcich pľávam tľetích osôb k cudzej veci.
Predávajúci je povinný dodat' kupujúcemu tovaľ v stave spôsobilom na riadne uŽívanie
V noľme kvality a parametľoch, ktoľé sa hodia na účel, ktoľému tovaľ slúŽi. Tovaľ musí
byt'úplne nový a nepouŽívaný,

Balenie tovaľu musí zodpovedat' pľedpísanému spôsobu, určenému na uchovanie
a ochľanu tovaľu.

3. Pľedávajúci zodpovedá nielen zaťakticke, ale aj zaprávne vady tovaľu.

4. Pľedávajúci poskytuje na tovaľ záruku v dĺzke exspiľácie vyznačenej na dodanom tovaľe
(dodaný tovaľ musí mat' v čase dodania dobu exspirácie minimálne 6 mesiacov),
Pľedávajúci preberá záruku na akost' tovaľu v ľozsahu' Že dodaný tovaľ bude počas
záručnej doby spôsobilý k účelu jeho pouŽitia aže po túto dobu si žachová poŽadôvané
vlastnosti.

1

2.
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5. Reklamácie mnoŽstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavne vady dodaného tovaľu budú
Kupujúcim uplatnené pri prebeľaní tovaru uvedením do dodacieho listu spôsobom podl'a
čl' IV' bod 3 Rámcovej dohody'Vady akosti avady, ktoré nie sú zjavné, reklamuje
Kupujúci v lehote do l4 dní odo dňa ich zistenia.

6, Záruka sa nevzt'ahuje na vady tovaru spôsobené:
- nespľávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho,
- Vonkajšími udalost'ami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby' s ktoľých

pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

7. Kupujúci je (podl'a vlastného uváŽenia) opľávnený vpľípade vadného plnenia žiadat'
niektorý z nasledujúcich nárokov:
7 .1. výmena vadného tovaľu zatovat bezváď,
7.2, dodanie chýbajúceho tovaru,
7.3. zníŽenim kúpnej ceny ozľavu zkúpnej ceny' ktoľá zodpovedá zníŽentu

hodnoty tovaľu v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o l0% kúpnej
ceny,

7.4. odstúpit'od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaľu'

8. Kupujúci si uplatní niektorý z náľokov z vád podl'a bodu 6 tohto článku Rámcovej
dohody v písomnej ľeklamácii (e-mailom) zas\anej Predávajúcemu. V ľeklamácii
Kupujúci riadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady pľejavujú, spôsob uloženia,
pľípadne d'alšie skutočnosti dôleŽité k posúdeniu ľeklamácie. Reklamáciu Kupujúci
doplní vhodným dôkazovým mateľiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, zaslaním
vzoľky vadného tovaru, zaslaním štítku na obale, prípadne celej stľany kartónu so štítkom
a pod' Predávajúci je oprávnený preveriť u Kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného
tovaru. V pľípade, ak Pľedávajúci nevybaví ľeklamáciu v súlade s uplatneným náľokom
zvádtovaru vlehote podl'a bodu 9 aŽ 11 tohto článku Rámcovej dohody, Kupujúci má
právo uplatnený nárok zvád tovaru zmenit', očom bude Predávajúceho písomne (e-
mailom) informovat'.

9. Pľedávajúci je povinný vprípade uplatneného náľoku podl'a bodu 7.l' tohto článku na
vlastné náklady vymenit' vadný tovar za nový tovar bez vád najneskôľ do 14
kalendáľnych dní odo dňa doľučenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Predávajúcemu'
Výmena vadného tovaru za nový tovar bez vád zahÍňa aj prevzatie a odvoz
ľeklamovaného tovaľu na vlastné náklady Pľedávajúceho'

10. V pľípade uplatneného náľoku podľa bodu 7.2. tohto článku Rámcovej dohody je
Pľedávajúci povinný dodat'chýbajúci tovaľ najneskôľ do piatich pľacovných dní odo dňa
doľučenia písomnej reklamácie Kupujúceho Pľedávajúcemu alebo od vyznačenia
pľedmetnej vady (chýbajúceho tovaru) na dodacom liste.

l1. Poskytnutie zl'avy z kúpnej ceny podl'a bodu 7.3' tohto článku Rámcovej dohody sa bude
rcalizovat' foľmou dobľopisu vystaveného Predávajúcim k pľíslušnej faktúľe. Predávajúci
je povinný vystavit' dobľopis podl'a predchádzajúcej vety a doľučit' ho Kupujúcemu
najneskôľ do 10 dní odo dňa doľučenia písomnej reklamácie Kupujúceho Pľedávajúcemu.
Z|'ava z kúpnej ceny je splatná najneskôľ do 14 dní odo dňa vystavenia dobľopisu.

12. V pľípade, ak Kupujúci vyuŽije pľávo odstúpit' od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti
vadného tovaru, bude vadný tovaľ vrátený Pľedávajúcemu. Učinky odstúpenia nastávajú
okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúcemu. V takom pľípade je
Pľedávajúci povinný r,adný vrátený tovar na vlastné náklady pľevziaÍ' od Kupujúceho
najneskôľ do piatich pľacovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie avystavit'dobľopis
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na kúpnu cenu zaplatenu za vrátený tovaľ v lehote najneskôr do desiatich dní odo dňa
odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doľučit' ho Kupujúcemu, Vrátenie kúpnej ceny
podl'a tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôľ do 14 dní odo dňa vystáveniä
dobropisu.

článok lX.
Vlastnícke právo ku tovaru

1. Vlastnícke právo ku tovaľu prechádzana Kupujúceho okamih om prevzatLa tovaľu.

2, Nebezpečenstvo škody na tovaľe prechádza na Kupujúceho okamihom pľevzatia tovaru
Kupujúcim.

Článok X.
Zmluvné sankcie a náhľada škody

1. V prípade omeškania Pľedávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podl'a č1. IV.
bod 2 tejto Rámcovej dohodY, má Kupujúci pľávo na zmluvnĺ potutu uo uyske O,O2 oÁ

z hodnoty nedodaného tovaľu zakaždý deň omeškania.

2, V prípade nevybavenia ľeklamácie tovaľu v súlade s podmienkami a termínmi uvedenými
v čl' VIil. tejto Rámcovej dohody je Kupujúci opľávnený uplatnit'si voči Predávajúcómu
zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so sptnením
povinnosti.

3. Náľok na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a bodu 1 až 2 tohto článku tejto Rámcovej
dohody je Kupujúci opľávnený uplatnit' si voči Predávajúcemu Vo fórme faktĺľy.
Uplatnením náľoku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotlnutý náľok Kupujúceho na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku poľušenia povinností Pľedávajúceho v plnej výske.
Zmluvné stľany sa dohodli, Že Pľedávajúci nie je povinný zaplatlťzmluvnú pôt utu podl'a
tohto článku v tom pľípade, že omeškanie na stľane Pľedávajúceho bolo pľeuk ázátel,ne
spôsobené okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednost' alebo neposkytnutím súčinnosti zo
stľany Kupujúceho.

4. Vpľípade omeškania so splnením peňaŽného záväzku podl'a tejto Rámcovej dohody je
Pľedávajúci opľávnený faktuľovat' Kupujúcemu úľolĺ z omeškania vo uýst. O,ó2ó/o
zdlŽnej sumy za každý deň omeškania. omeškanie Kupujúceho so splnenim peňažneho
záväzku podl'a tejto Rámcovej dohody sa povaŽujô za podstatné poľušenie jeho
zmluvných povinností.

5. Ak poľuší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkol'vek záväzok vyplývajúci
ztejto Rámcovej dohody, je povinná nahĺadit' škodu tým spôsobenú dľuhej')mluvnej
strane v skutočnej výške.

6. Lehota splatnosti faktúľ, ktoľými bola vyúčtovaná zmluvná pokuta alebo úľok
z omeškania' je tridsat' (30) dní odo dňa doľučenia faktúľy dľuhej zmluvnej strane.

Článok XI.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1. Táto Rámcová dohoda sauzatváľa na dobu určitú v tľvaní 24 mesiacov od nadobudnutia
jej platnosti a účinnosti alebo do vyčeľpania celkovej kúpnej ceny uvedenej v Pľílohe č.
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1, podl'a toho, čo nastane skôr. Čiastkové kúpne zmluvy (objednávky) uzavreté medzi
Kupujúcim a Pľedávajúcim do posledného trvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
dohody, budú zľealizované nazák|ade podmienok tejto Rámcovej dohody.

2. Rámcová dohoda môže byt' ukončená aj pred uplynutím doby, na ktoľú boIa uzavretá,
a to:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) písomnou výpoved'ou'
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom niektoľej zo zm|uvných stľán bez pľávneho nástupcu.

3. Zmluvné strany sú opľávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedat' aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota zo stľany Kupujúceho je l (eden) mesiac, zo stľany
Pľedávajúceho je 6 (šest') mesiacov azačina plynút'prvým dňom kalendáľneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom bola písomná výpoved' doručená druhej zmluvnej
strane.

4. Ktoľákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpit' od tejto Rámcovej dohody
v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stľanou,
odstúpenie musí bý' vykonané v písomnej foľme a musia v ňom byt' uvedené dôvody
odstúpenia. odstúpenie nadobúda pľávne účinky doručením oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej stľane. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pľe účely tejto
Rámcovej dohody považuje poľušenie' ktoré je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode
uvedené' bez povinnosti zmluvnej strany poskytnút' dodatočnú lehotu na nápľavu alebo
poľušenie akejkol'vek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej náprave nedôjde ani po uplynutí
dodatočnej primeranej lehoty, poskynutej druhou zmluvnou stranou na odstľánenie tohto
porušenia. Zmluvné strany sa dohodli, Že plnenia poskytnuté zmluvnými stranami
navzájom do okamihu zániku Rámcovej dohody sikaždázo zmlwných stľán ponecháva.

Clánok XII.
Riešenie spoľov

1. Zmluvné stľany sa zavazuju, že v pľípade Spoľov o obsah a plnenie tejto Rámcovej
dohody vyna\oŽia všetko úsilie, ktoľé je moŽné od nich spľavodlivo poŽadovat', ktomu,
aby tieto spoľy boli vyriešené cestou zmieľu, najmä, aby boli odstľánené okolnosti vedúce
k vzniku práva od Rámcovej dohody odstúpit' alebo okolností spôsobujúcich jej
neplatnost'.

2. Ak sa nedohodnú zmluvné stľany na spôsobe ľiešenia vzájomneho sporu' má kaŽdá zo
zmluvných stľán pľávo predloŽit'spor na rozhodnutie pľíslušného súdu.

článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzt'ahy touto Rámcovou dohodou bliŽšie neupravené sa d'alej ľiadia pľíslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych pľedpisov v Slovenskej ľepublike'

2, Pľáva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody pre zmluvné strany prechádzaji
v celom ľozsahu na pľípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.

3. Túto Rámcovú dohodu je moŽné zmenit'alebo doplnit'len nazák|ade vzájomnej dohody
zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode.
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4. Žiadna zmIuvná strana nie je oprávnená postúpit' tretej osobe pohl'adávku, ktoľá jej na

základe tejto Rámcovej dohody vznikla, bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu dľuhej
zmluvnej strany. Konanie v rozpoľe s dohodou podl'a predchádzajúcej vety je v zmysle
ustanovenia $ 525 ods. 2 občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom.

5. Zmiuvne strany pľehlasujú, že táto zmluva pľedstavuje slobodný aváŽny pľejav ich vôle,
je pre ne určitá azrozumiÍel'ná, neuzatvorená vtiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho j u vlastnoručne podpisuj ú'

6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, zktorýchkaždý
má platnost' oľiginálu. Každý Kupujúci obdrži po jednom vyhotovení, Žilinsk;i
samosprávny kľaj 1 vyhotovenie a Pľedávajúci 1 vyhotovenie zmluvy.

7. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami uskutočnená v súvislosti
s touto Rámcovou dohodou bude adľesovaná príslušnej zmluvne.j Stľane, v slovenskom
jazyku a bude sa povaŽovat'za doľučenú v pľípade:
7.I. doručenia faxom po tom, ako bolo odosíelatel'ovi doľučené potvľdenie, že

pľenos údajov prebehol v poriadku;
7.2, osobného doľučenia pľostredníctvom kuľiéľskej sluŽby alebo inak, po jej prrjatí

adľesátom;
7 .3 ' doručenia e_mailom okamihom odoslania spľávy;
7.4. dopoľučenej záslelky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na

potvľdení o tom, Že ju adľesát odmietol prevziať, alebo v ktorý máľne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doľučovanej poštou zmluvnej
stľane pľeukázatel'ne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, Že ,'adresát sa
odst'ahoval'', ,,adľesát neznámy", alebo iná poznámka podobného významu, ak
sa súčasne táto poznámka zakladá na pľavde'

8. Dôležité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napt' oznämenie o predčasnom
ukončení Rámcovej dohody, návrh novácie zmluvného vzt'ahu a iné dôležité písomné
oznámenia) sa musia doĺučovat' osobne alebo prostľedníctvom doporučenej zásielky
a budú adľesované zástupcom zmluvných stľán oprávneným podpisovat' Rámcovú
dohodu.

g. Pľedávajúci je oprávnený plnit' pľeämet plneniä téjto Rámcovej dohody prostredníctvom
subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednost' Pľedávajúceho za plnenie
pľedmetu tejto Rámcovej dohody. Udaje o všetkých známych subdodávatel'och v čase
uzatvorenia tejto Rámcovej dohody uvádza Pľedávajúci v prílohe č. 2. Zároveň sa
zmluvné strany dohodli, že Predávajtrci vždy do 15 dní po skončení kaŽdého štvft'ľoka
platnosti tejto Rámcovej dohody zaktuaLĺzuje azaš\e Kupujúcemu Zoznam svojich
subdodávateľov, pričom túto aktualizácĺu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznaml.)
a v štľuktúre podl'a prílohy č. 2. Ak Predávajúci v uvedenom teľmíne aktua|ĺzáciu nezašle
Kupujúcemu, má sa zato, že zoznam subdodávatel'ov sa opľoti posledne.j verziĺ ZoZnamU
nijako nezmenil. Zmluvne strany sa súčasne dohodli, že v prípad,e ak u Pľedávajúceho
dôjde k zmene subdodávatel'a počas plynutia štvrt'ľoka platnosti tejto Rámcovej dohody,
je Pľedávajúci oprávnený nového subdodávateľa oznámit' Kupujúcemu aj mimo
a|<tualĺzácie v zmysle tohto odseku a uvedené je povaŽovane Zaľiadne oznámenie nového
subdodávatel'a. Zmluvné stľany sa zároveň dohodli, že Kupujúci je opľávnený
kedykol'vek počas platnosti tejto Rámcovej dohody vyžad'ovat'od Predávajúceho, aby mu
oznámll podiel akým sa jednotliví subdodávatelia podiel'ajú na plnení pľedmetu
Rámcovej dohody a Predávajúci je povinný túto infoľmáciu Kupujúcemu bezodkladne
poskytnút'.
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10. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stľanami a
nadobúda účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia postupom podľa zákonač.
2IIl2000 Z: z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám (zákon o slobode informácií) v znení
neskoľších predpisov.

11. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto Rámcovej dohody je Príloha č. l obsahujúca:
- špecifikácia predmetu zákazky _ Kontrastné prostľiedky na rôntgenovanie 5

- pľedpokladané mnoŽstvo pre jednotlivé poloŽky pľedmetu zákazky
_ kúpne ceny (jednotkové) predmetu zäkazky
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto Rámcovej dohody je aj Pľíloha č. 2
subdodávatel'ov.

Pľedávajúci:

Zoznam

MED_ART, spol\ ľ. o.

PhaľmDľ. Michal solec
Lonatelt

MED-AR'I, sp--. '. o.
PhaľmDľ. Daniel Holec

konatelo

Kupujúci:

V Čadci, dĺa: .'.4."..'-'?.(.

Kysucká nemocnlca
r pollklinikou čadcd

o22 18 éaocevq
Kysucká' ne;;iJĺ ; ;;iikii;ik'; Čadca

Ing. Maľtin Šenfeld, MBA

V Nitľe .ĺ;- ' |,021

ľiaditel'

V Liptovskom Mikr'lÁti ĺlňa:

Ing. Ľudmila -
ľiaditel'ka

4., .{ : !?( / .! jľt"';:iĺĺ P*ľ) ľťľ!,, I i pnl iiĺ! ! ::ilľu

ľĺi $ ľl' ĺ;';;:,' ij'ľ':il lil Li !ii'ĺĺjĺý ľiiiftľláš

ĺ"ĺ;iĺi*:"rliĺĺĺťl 15 '|

031 :ii l-iptor'ĺsiĺý ťv|iiĺtlláš

MED -ABT, spol. s r.o.
Hornočeľmánska 4

94g 0ĺ N|TRA
-1$

Stodolu Liptovský Mikuláš

', 
MBA

....t
Liptovská nemocnica s poliklinikol

V Tľstenej, dňa: 3 ('"1.?2/
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/t Hoľnooravská nemocnica s poliklinikou T ^t_eJĺĺĺĺĺa*
M[JDľ. Maľián Tholt{oĺnĺ:ľ' 

-'r'*"lffiĺ

riaditel' s p. {ĺ021, r'

V Dolnc -- ĺ l'_^ áňq. e .s),' ..;

ffi,q;l,ffť#,ffi
Dolnooľavská nemocnica s porir.iĺt r^"fl IVIUgr. -. Ň;;;ši - Jégeho Dolný Kubín

PhDľ. Jozef Mintál, MBA
ľiaditel'

,lt/

Príloha č. 1
- špecifikácia pľedmetu zákazky - Kontľastné prostľiedky na ľôntgenovanie 5- predpokladané mnoŽstvo pľe jednotlivé poloiky p..a.Ĺtu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) pľedmetu zákazky
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Príloha č.1 k Rámcovej dohode - časť č. 4

obchodné meno predávaj ceho: MÉD'ART, spol. s Í'o.
Adresa/sídlo predáVaj ceho; Homočemánska 4. 949 01 Nitra
lčo: 34113924
Dlč: 2o20411o85

%DPI' FC bez DPH
ä bal.

PC s OPH za
baL

PC$OPHE
tt/u

cenä spobr
DPH

Cena spolu J
OPH

u"" I

ĺ

I

MED'ABT' spol. s Í.o.
Hornočeĺmánska 4

949 01 NITRA
-'ĺ9_Pl

kona
MED-A,

{:1"'.rosl
.pol. s r.\.

PharmDr. Daniel Holec
konateľ spoločnosti
MED-ART, spol. s r.o-

l

:

69,2670i

:

457,20)
:

52642,9247

PC bez DPH
nM,

27,74AO 3029,852St 27 479,4a

Doplnol náau lieku
vbaleď
Počet

inj lxl5 ml (líek.inj.skl.}

7ďÁ
sot rnl 5xl,5 ml
(striek.inj.napl.skl.)

Gadovist 1,0 mmol/ ml

Názď ll tukdl
ĺ

šrixr

03732inj. liekovka

Gadovist 1,0 mmol/ ml

l

:03134
tnl.

striekačka

764

1010

roztoku v predpokladanom množstve
760 injekčnt/ch liekoviek, pričom každá sklenená
injekčná liekovka obsahuje liek v množstve

7/

2/ Lieky s Účinnou látkou gadobutrol vo fome
injekčného roztoku v predpokladanom množstve
1010 napĺnenĺich injekčn1ich striekačiek. pričom
každá naplnená injekčná striekačka obsahuje liek v
množstve predstavujĺjcom objem 7,5 mĺ'

vo8cA095

spolu



Pľíloha é, 2 Zozĺam subdodávatel'ov

Uchádzač MED-ART, spol. s r.o. so sídlom Hornočermánska 4,^'n nĺ Nlitľa vyhlasuje
že nebude pľedmet zákazky zabezpečovat' pľostredn íctvom su bĺ

Dátum: 6.5.202l

pi'".'ô, vichal Holec (
konatel'Sr^ločnosti MED\ART, spol. s r. o

MED'ABT' spgl. s ľ.o
Hornočermánska 4

949 O1 NITRA
-19

PharmDr. Daniel Holec
konatel'spoločnosti MED-ART, spol. s r. o

Poľ
číslo

označenie
subdodávatel'ď

podiel subdodávky
na pľedmete plnenia

osobďosoby
oprávnené konať

v mene subdodávatel'a
(meno a pľiezvisko)

Bydlisko osoby
opľávnenej konať

v mene
subdodávateľa

Dátum narodenia
osoby opľávnenej

konď v mene
subdodávatel'a

1

2.

a
J
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