
Rámcová dohod a č.3.!//k4(.,
uzatyoľená podľa ustanovenia $ 83 zákona č, 343/20I5 Z. z. o veľejnom obstaľávaní

a o Zmene a doplnení niektoľých zókonov v znení neskoľších pľedpisov

Clánok I.

Zmluvné stľany:

1) Pľedávajúci: MED-ART, spol. s r. o.
Sídlo: Hoľnočermánska 4,949 01 Nitľa
Spoločnost' zapísaná v obchodnom registľi okľesného súdu Nitľa, oddiel Sľo, vložka
2183 1A{
Štatutárny oľgán: PhaľmDr. Michal Holec, konatel'' PhaľmDľ. Daniel Holec, konatel,
ICO: 34113924
DIČ:2O2O411085
iČ opH: sK 2020411085
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK5902000 0000027 7 7 I 3 5 85 1

(d'alej len,,Pľedávajúci,,)

2) Kupujúci:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ulica Palárikova23ll,022 01 Čadca
Štatutárny orgán: Ing. Martin Šenfeld, MBA, ľiaditel'
ICO : I7 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 25,03l 23 Liptovský Mikuláš
Štatutáľny orgán: Ing. ĽudmilíPohančeníková, MBA, riaditel'ka
ICO : 17 336163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bľatislava
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0047 9826

c) Hoľnooravská nemocnica s poliklinikou Tľstená
ulicaMieľu 549116.028 01 Tľstená
Štatutárny orgán: MUDľ' Marián Tholt, ľiaditel'
ICO: 00 634 891
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0048 1il7

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši _ Jégeho Dolný Kubín
Nemocničná ulica l944ll0,026 l4 Dolný Kubín
Štatutáľny oĺgán: PhDľ. Jozef Mintál' IVĺBA, riaditel'
ICO: 00 634 905
Bankové spojenie: 700048 1029 18180
IBAN: SK6l 8180 0000 0070 00481029
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(d'alej len,,Kupujúci")

článot II.
Pľedmet a účel Rámcovej dohody

1. Predmetom plnenia podľa tejto Rámcovej dohody je úpľava zák|adných podmienok

prevodu vlaitníckehó pľáva k tovaru: Kontľastné pľostľiedky na ľiintgenovanie 2
(d'ut.i v texte zmluvy lón ,,tovar'o)' jeho dodávka a dovoz Kupujúcemu do miesta plnenia

nazák|ade čiastkových objednávok Kupujúceho obsahujúcich informáciu omnožstve

a dľuhu poŽadovaného tovaru, o mieste a lehote plnenia a cene tovaru (ďalej len

',objednávka") 
azáväzok Kupujúceho riadne avčas dodaný tovar od Predávajúceho

'preiziat' 
azaplat\t'Predávajúiemu kúpnu cenu, uľčenú vsúlade sčl. V. a VI. tejto

Ŕámcove.; dohody, a to na zák\ade čiastkových kúpnych zm\uv, uzavretých medzi

Pľedávajúcim a ŕupuj úcim za podmienok ustanovených touto Rámcovou dohodou.

Špecifiŕacia tovaľu je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.

2. Pľedpokladané množstvo pre jednotlivé položky pľedmetu zákazky Vo je uvedené

v Pľí1ohe č, l tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný odobeľat' cele

pľedpokladané mnoŽstvo tovaľu uvedené v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody'

i'ľedmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktoľého mnoŽstvo,

počas doby tľvania tejto Rámcovej dohody môŽe b}t' niŽšie ako predpokladané

mnoŽstvo, uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Predávajúcl' sa zaväzuje počas

celej doby platnosti tejto Rámcou.j dohody mat' v obchodnej ponuke a k dispozícii pľe

Kupujúcehó sortiment tovaru podľa Pľílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody alebo tovaľ

s parametľami ľovnakými alebô lepšími ako tovar uvedený v Prílohe č' 1 tejto Rámcovej

dotody, tak, aby bol dosiahnutý ĺčel tejto Rámcovej dohody špecifrkovaný v bode 4

tohto článku.

3. Učelom tejto Rámcovej dohody je ustanovit' rámcové zmluvné podmienky pre

uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv medzi Pľedávajúcim a Kupujúcim, s cieľom

zabezpečit'opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaľu špecifikovaného v Pľílohe č. 1 tejto

Rámcovej dohody, a to v závislosti od poŽiadaviek a potľieb Kupujúceho'

4. Plnenie pľedmetu tejto Rámcovej dohody je moŽné výlučne na záklaďe čiastkových

kúpnych zmlúv' ktoie môzu -uŕ formu objednávky vystavenej Kupujúcim a pľijatej

Pľôdávajúcim spôsobom aza podmienok upľavených touto Rámcovou dohodou.

I]zatváiante jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv (ľesp. vystavovanie objednávok) sa

bude uskutočňovat'v závislosti ocl aktuálnych potľieb Kupujúceho.

5. Rámcová dohoda je výsledkom veľejného obstaráv ania zákazky vyhláseného vo- vestníku

Vo č. I5ĺ2O21 zo dňa22. Ol. zožt pod zn' 3738 - MST-zabezpečeného Žilinským

samosprávnym kľajom, čast' 2: Kontľastne prostľiedky na ľontgenovanie 2'

Článok III.
Podmienky a spôsob objednávok

1. Táto Rámcová dohoda podl'a zákona é. 343l2OI5 Z. z' o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov ustanovuje podmienky

stanôvenia predpoĹladaného mnoŽstva a ceny tovaľu' a stanovuje spôsob objednávok

v určenom období,

!t
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2, 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 tovaľu bude stanovené v priamom zmluvnom vzt'ahu na
základe obj ednávok prostredníctvom určených pracovníkov Kupuj úceho. obj ednávanie
tovaru bude Kupujúci vykonávat' podl'a skutočnej potľeby a svojich možností. Kupujúci
zašle vystavenú objednávku Predávajúcemu elektľonicky na kontaktnú e-mailovú adresu
alebo telefonicky objedná tovar na kontaktnom tel. čísle Pľedávajúceho uvedenom v bode
9. tohto článku Rámcovej dohody, pľičom objednávka sa týmto povaŽuje za záváznu pre
zmluvné stľany, ak nie je vystavená v rozpore s touto Rámcovou dohodou. Doľučením
potvrdenia prijatia e-mailovej objednávky alebo pľijatím telefonátu sa čiastková kúpna
zmluva povaŽuje za uzavretú. Pľedávajúci je povinný akceptovat' a potvľdit' kaŽdú
objednávku Kupujúceho vystavenú a doľučenú v súlade s touto Rámcovou dohodou'
Neakceptovanie oprávnenej objednávky zo strany Predávajúceho sa povaŽuje za
podstatné poľušenie jeho zmluvných povinností, zakladajice náľok Kupujúceho na
odstúpenie od zmluvy.

3. V pľípade nemoŽnosti poskytnúť plnenie poŽadovane na zák],ade zaslanej objednávky
ľiadne a včas, sa Predávajúci zavďzuje informovat' Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviest'dôvody nemoŽnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pľe dodanie tovaľu
podľa bodu 2 článku IV. Rámcovej dohody.

4, V prípade, že na strane Pľedávajúceho dôjde k objektívne pľechodnej alebo trvalej
nemoŽnosti dodat' niektoľú z poloŽiek tovaru uvedených v Prílohe č' l tejto Rámcovej
dohody' zmluvné strany sa dohodli, že tieto poloŽky tovaru môŽu byt' na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán nahľadené ekvivalentnými novými poloŽkami tovaľu,
a to pri zachovaní jednotkovej ceny a minimálnych paľametrov nahradzovanej tovarovej
položky. Zmena tovaľovej poloŽky podl'a tohto bodu Rámcovej dohody musí byt'medzi
zmluvnými stľanami dohodnutá písomne. Kupujúci má pľávo ľozhodnúť, Že nahľadenie
tovaľovej poloŽky podl'a tohto bodu nebude poŽadovat'. Z evidenčných dôvodov sa na
podklade písomnej dohody uzatvoľenej podl'a tohto bodu, vytvoľí úplné znenie Prílohy č.
l k tejto Rámcovej dohode,

5. Predávajúci sa zaväzuje, Že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávat' tovar
v kvalitatívnom vyhotovení v súlade s špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 Rámcovej
dohody,

6, Akékol'vek zmeny v kvalitatívnom vyhotovení sú moŽné iba na základe písomnej dohody
potvrdenej opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávaný tovar musí
splňat'všetky kritéľia uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

7. Vpľiebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo vpľípade podozľenia na
zníženi kvalitu tovaľu, na ktoré bol Predávajúci minimálne dvakľát elektronicky na
kontaktnú e-mailovú adresu upozornený zo stľany Kupujúceho, pričom nedošlo k nápľave
stavu, odoslat' tento tovaľ do akľeditovanej skúšobne na potvľdenie 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 tovaľu v akreditovanej skúšobni znáša v takomto
pľípade Pľedávajúci.

8. Kupujúcije opľávnený vrátít'Predávajúcemu celý objem dodávky tovaru' u ktoreho bola
z|,stená nezhoda s požadovanými vlastnost'ami. Pľedávajúci je povinný Kupujúcemu
dodat' náhľadné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vrátit' finančné
plnenie za dodávku tovaľu, u ktoľého bola zistená nezhoda v poŽadovaných paľametľoch
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alebo iné ľozdiely. Uvedené sa vzt'ahuje aj na dodávky konkľétneho pľeukázatel'ne
nezhodného tovaru' u ktoľého Kupujúci nezhodu zistil ažneskôľ.

9. Pokial' si zmluvné stľany v pľiebehu platnosti Rámcovej dohody neoznámia písomne (e-
mailom) inak, uľčujú pre účely komunikácie súvisiacej s plnením pľedmetu tejto
Rámcovej dohody, vľátane vystavenia a prijatia jednotlivých objednávok, dodania tovaru
a pľevzatía dodaného tovaru, ľeklamácií a pod' nasledovné kontaktné osoby:

9,l. Kontaktná osoba na strane Predávajúceho:

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Ing. Mikuláš Dunda' MPH dunda. mikulas@med-art. sk 0905 563 147

9 .2' Kontaktná osoba Kupuj úcich :

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kontaktná osoba E-mail Tel' číslo
Mgľ' Michal Bocko b o cko (Ekys uckanemo cni ca. s k 04U4604134

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

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
PhaľmDr. Cyľil Nemec nemec(Ensplm.sk 044/5563440

c) Hoľnooľavská nemocnica s poliklinikou Tľstená

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Mgr' Maľta Homolová homo I ova. m arta@nsptrstena. sk 04315307502

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

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
PhaľmDľ' Eva Katľenčíková lekaľen(Edonsp.sk 043/s80 l 306

l0. Každá dodávka tovaru musí byt' kupujúcemu odovzdaná v nepoľušenom stave
a v originálnom spotľebitel'skom obale.

11. 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 pľocesu verejného obstaľávania.

článok IV.
Miesto a spôsob dodania

l. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo lsÍdlral Kupujúceho.
Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a naklady
vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úľadných
povolení'

2, Zm|uvne stľany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodat' Kupujúcemu objednaný
tovaľ (v prípade, Že sa zm|uvné strany v príslušnej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú
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- inak) najneskôľ do uplynutia 24 hodín od doručenia potvrdenia prijatia e_mailovej
obj ednávky alebo od telefoni ckého obj ednania.

3. Kupujúci riadne a včas dodaný tovaľ od Pľedávajúceho pľevezme aprevzatie potvrdĺ na
dodacom liste' Predávajúci v dodacom liste vyznačí množstvo a druh tovaľu, jednotkovú
cenu a celkovú cenu tovaľu objednaného na zétk|adejednotlivej objednávky (bez DPH aj
s DPH). Dodací list potvľdený Kupujúcim (kopia) musí tvoľit' súčast' faktúry, Kupujúci
má pľávo tovar pri jeho pľevzatí prezriet' alebo dat' ho prezrieÍ'tľetoou osobou a to tak,
aby mal moŽnost' skontĺolovat' mnoŽstvo tovaľu vo vzt'ahu k stavu, ktoľý deklaruje
pľedávajúci v sprievodných dokladoch ku tovaru atiež tak, aby mohol zistit' zjavné vady
tovaľu. Kupujúci nie je povinný prevziat'plnenie, pokial' nedošlo ku uzavretiu čiastkovej
kúpnej zmluvy vsúlade s čl. IiI. bod2 tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný
prevziat'plnenie, ktoré by nezodpovedalo mnoŽstvu, dľuhu, kvalite a paľametrom tovaľu
(uvedený v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody) dohodnutému na základe čiastkovej
kúpnej zmluvy, alebo ktoré 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 spľievodné
dokumenty na ptevzatie auživanie tovaľu v slovenskom jazyku (najmä záručný 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 tovaľ dodanie náhradného tovaľu. V takomto pľípade je Pľedávajúci
povinný dodať Kupujúcemu náhľadný tovaľ najneskôr do 24 hodín odo dňa vyznačenia
poŽiadavky podl'a pľedchádzajúcej vety v dodacom liste. V prípade, ak Kupujúci
nepoŽaduje za odmietnutý tovaľ dodanie náhradného tovaru' je odmietnutie prevzatia
tovaru povaŽované za odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaru,
ktoľý Kupuj úci odmiet ol prev ziat' .

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

mailom. odoslaním oznánenia nastávajú účinky odstúpenia od čiastkovej kúpnej zm|uvy
bud' ako celku alebo v časti týkajúcej sa tovaľu, s ktorého dodaním je Predávajúci
v omeškaní. V opačnom prípade je Predávajúci povinný dodat' tovar Kupujúcemu aj po
dohodnutom termíne dodania tovaru a Kupujúci potvľdí jeho pľevzatie v dodacom liste.
Náľok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5. Predávajúci vzhľadom na Špecifickost' tovaru a jeho použitie vyhlasuje a zaručuje
Kupujúcemu, Že je schopný dodat' alebo zabezpečĺt' prostľedníctvom tľetej osoby
objednaný tovar v pľedpokladaných množstvách riadne a včas, inak zodpovedá
Kupujúcemu za škodu v celom ľozsahu, ktoľú tým spôsobí.

Clánok V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č' 1811996 Z. z. o cenách v zneni
neskorších pľedpisov dohodou zmluvných stľán avychádza zponuky zponuky
Pľedávajúceho do veľejného obstaľávania, ľesp. kúpnej ceny celkom po ukončení
elektľonickej aukcie. Zm|wná cena je vyjadľená v mene Euro a je bez akejkol'vek
závislosti na iných svetových menách.

2, Kúpne ceny (ednotkové) jednotlivých dľuhov tovaľu sú uvedené vPľílohe č. 1' ktorá
tvoľí neoddeliteľnú súčast' tejto Rámcovej dohody. Pľedávajúci sa zároveť'l zaväzuje, že
jednotkové ceny tovaru uvedené v Prílohe č' 1 sú cenami maximálnymi pre celé obdobie
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tľvania tejto Rámcovej dohody. Zm\wné stľany sa dohodli, že Kupujúci môŽe požadovat'
Zmenu jednotkových cien Smeľom nadol, ak na základe $ 42 ods' 13 a 14 zákona o
veľejnom obstaľávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohl'adom na vývoj cien
poľovnatel'ných tovaľov na ľelevantnom trhu zistí, že cena na tľhu pľe ten ktorý tovaľ je
nižšia, ako cena určená Rámcovou dohodou' V tomto prípade môže poŽadovat' zniženie
ceny minimálne na cenu V sume priemeru medzi tľomi najnižšími cenami zistenými na
trhu na identické tovary alebo zastupitel'né tovary. Na účely poľovnania cien je obdobím,
zaktore Sa ceny poľovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezpľostľedne predchádzajúcich
uľčeniu ceny za opakované plnenie'

3. Kúpne ceny fiednotkové) jednotlivých druhov tovaľu sú uvedené bez DPH aj s DPH'
obsahujú všetky náklady pľedávajúceho, vľátane dodávky na miesto dodania, kúpne ceny
sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v ľámci uplatňovania
nesadzobných opatľení, ustanovených osobitnými pľedpismi a wátane obchodnej
prĺrážky, zabaIenia tovaľu, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb' V cene sú
zahľnuté náklady' spojené s doručovaním a výmenou ľeklamovaného tovaľu počas
záručnej doby' DPH bude účtovaná podl'a platnej sadzby v súlade s pľávnymi pľedpismi
v čase faktuľácie. Kúpna cena za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta
ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovaľových poloŽiek a ich kúpnej ceny za
mernú jednotku (ednotkových kúpnych cien), uvedenej v Prílohe č, 1.

4. Právo Predávajúceho na zniženie kúpnej ceny (ednotkovej)jednotlivých dľuhov tovaľov
zostáva zachované.

5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu pľeddavky ani záIohy.

článok VI.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Uhrada kúpnej ceny Za plnenie pľedmetu zmluvy bude vykonaná bankovým prevodom
bez preddavkov na zák|aďe faktúr, ktoľé vystavĺ Pľedávajuci zakažďe čiastkové plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody'

2, Pľávo na zap\atenie kúpnej ceny za dodanie tovaru vznĺká Pľedávajúcemu po riadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, ato iba za toyaľ Pľedávajúcim skutočne dodaný
apľevzatý Kupujúcim na základe potvrdenia dodacieho listu v zmysle čl. IV. boď 3 a4
Rámcovej dohody. Predávajúci je opľávnený na úhradu kúpnej ceny za tovar prevzatý
Kupujúcim vystavovat' faktúľy v týždenných intervaloch. Pľílohou faktúľy musí byt'
dodací list potvrdený Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaľu
Pľedávajúcim je dátum potvrdenia prevzatia tovaľu opľávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste,

3. K faktuľovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných pľávnych pľedpisov'
Faktúra musí obsahovat' všetky náleŽitosti ustanovené zákonom o DPH a ďalej musí
obsahovat':

_ označenie,žeide o faktúru'
_ IČo a bankové spojenie oboch zmluvných stľán vo foľme IBAN,
_ číslo objednávky,
- Sumu k úhľade celkom V mene Euľo'
_ prílohu, ktorú tvoľĺ dodací list potvľdený Kupujúcim.

Faktúľa je splatná pľi:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca _ do 60 dní

4.
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5

6.

1

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš _ do
60 dní
Hornooľavská nemocnica s poliklinikou Trstená _ do 60 dní
Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši _ Jégeho Dolný Kubín - do
60 dní

odo dňa jej doručenia Kupujúcemu' Deťl zaplatenia kúpnej ceny je deň pľipísania
fakturovanej kúpnej ceny Z účtu Kupujúceho na účet Pľedávajúceho.'

Kupujúci zap|atí kúpnu cenu Za dodaný tovar, uvedenú podl'a dodacieho listu vo faktúľe s
DPH, ktorej prílohou bude Kupujúcim potvľdený dôdacĺ list (kópia). V prípade, Že
faktúľa nebude obsahovat' pľedpísané náleŽitosti daňového dokiadu, íesp' 

^bu^dĺ 
v nej

uvedené nespľávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci opľávnený túto faktuľu vľátit'pľeá
jej splatnost'ou. opľavenej alebo novej faktúľe plýnie nbvá 60 - dňová lehota splatnosti
od jej doľučenia Kupujúcemu.

Pľedávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúľach
uvádzat'číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky' na základe ktoľej bude ľealizované
plnenie.

čHnok VII.
ĎaBie práva a povinnosti

Všetky infoľmácie obsiahnuté v ľámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoľé si stľany pľe
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom poskyli, sa povaŽujú za dôverné
a poskytnút' tieto informácie tretej osobe môŽe zmluvná stľana len po piedchádzajúcom
písomnom súhlase druhej zrľrluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzt'ahu. Povinnost' Kupujúceho sprístupniť informácie poď'a
tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211l20OO Z' z. ô slobodnom pľístupe
k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom pľístupe
k infoľmáciám) v znení neskorších pľedpisov, týmto nie je dotknutá.

čhnok VIII.
Zodpovednost'za vady

Pľedávajúci dodá tovaľ v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným pľávnym
pľedpisom a iným pľedpisom a noľmám. Pľedávajúci je póvinný dodát' tovaľ bez
záložneho práva' ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tľetíclr osôb k cudzej veci.
Predávajúci je povinný dodat' kupujúcemu tovaľ v stave spôsobilom na riadne uŽívanie
]/ 

norme kvality a paľametľoch, ktoré sa hodia na účel, ktorému tovaľ slúŽi, Tovaľ musí
byt'úplne nový a nepoužívaný'

Balenie tovaľu musí zodpovedat' predpísanému spôsobu, uľčenému na uchovanie
a ochľanu tovaľu.

Pľedávajúci zodpovedá nielen za faktické , a\e aj za právne vady tovaru.

Pľedávajúci poskytuje na tovaľ zárukuv dĺzke exspirácie vyznačenej na dodanom tovare
(dodaný tovaľ musí mat' v čase dodania dobu exspirácie minimálne 6 mesiacov).
Predávajúci pľeberá záruku na akosť tovaru u rorruňu, Že dodaný tovaľ bude počas
zaručnej doby spôsobilý k účelu jeho pouŽitia aže po túto dobu si zachovápoŽadóvané
vlastnosti.

I

)

3.

4.
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5. Reklamácie mnoŽstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavne vady dodaného tovaru budú
Kupujúcim uplatnené pľi pľeberaní tovaru uvedením do dodacieho listu spôsobom podl'a
čl. IV. bod3 Rámcovej dohody,Vady akosti avady, ktoré nie sú zjavné, ľeklamuje
Kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.

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

pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

7, Kupujúci je (podl'a vlastného uváŽenia) oprávnený vprípade vadného plnenia žiadat'
niektorý z nasledujúcich náľokov:
7.l. výmena vadného tovaľu zatovarbezvád,'l'2. dodanie chýbajúceho tovaru,
7.3' znižením kúpnej ceny ozľavu zkúpnej ceny' ktorá zodpovedá zníženlu

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

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

8. Kupujúci si uplatní niektorý z náľokov z vád podl'a bodu 6 tohto článku Rámcovej
dohody v písomnej reklamácii (e-mailom) zas\anej Pľedávajúcemu. V ľeklamácii
Kupujúci ľiadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady prejavujú, spôsob uloŽenia,
pľípadne d'alšie skutočnosti dôležité k posúdeniu reklamácie. Reklamáciu Kupujúci
doplní vhodným dôkazovým mateľiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, zaslaním
vzoľky vadného tovaru, zaslaním štítku na obale, pľípadne celej stľany kaľtónu so štítkom
a pod. Predávajúci je opľávnený pľeveľiť u Kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného
tovaľu. V pľípade, ak Pľedávajúci nevybaví ľeklamáciu v súlade s uplatneným nárokom
zvádtovaru vlehote podl'a bodu 9 aŽ 11 tohto článku Rámcovej dohody, Kupujúci má
pľávo uplatnený nárok zvád tovaru zmenit', očom bude Pľedávajúceho písomne (e-
mailom) informovat'.

9, Pľedávajúci je povinný vprípade uplatneného nároku podľa bodu 7'1' tohto článku na
vlastné náklady vymenit' vadný tovar za nový tovaľ bez vád najneskôr do 14
kalendáľnych dní odo dňa doručenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Pľedávajúcemu.
Výmena vadného tovaru Za nový tovaľ bez vád zahŕňa aj ptevzatie a odvoz
reklamovaného tovaľu na vlastné náklady Pľedávajúceho.

10. V pľĺpade uplatneného nároku podl'a bodu ].2. tohto článku Rámcovej dohody je
Predávajúci povinný dodat'chýbajúci tovar najneskôľ do piatich pľacovných dní odo dňa
doľučenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Predávajúcemu alebo od vyznačenia
pľedmetnej vady (chýbajúceho tovaľu) na dodacom liste'

11. Poskytnutie zl'avy z kúpnej ceny podl'a bodu 7'3' tohto článku Rámcovej dohody sa bude
rea7izovat'foľmou dobľopisu vystaveného Predávajúcim k pľíslušnej faktúľe' Predávajúci
je povinný vystavit' dobropis podl'a predchádzajúcej vety a doručit' ho Kupujúcemu
najneskôľ do l0 dní odo dňa doručenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Predávajúcemu.
Zl'ava z kúpnej ceny je splatná najneskôľ do l4 dní odo dňa vystavenia dobľopisu'

12. v pľípade' ak Kupujúci vyuŽije pľávo odstúpit' od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti
vadného tovaľu, bude vadný tovar vrátený Pľedávajúcemu. Učinky odstúpenia nastávajú
okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúcemu. V takom pľípade je
Predávajúci povinný vadný vľátený tovar na vlastné náktady prevziať od Kupujúceho
najneskôľ do piatich pľacovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie avystavit' dobľopis
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na kúpnu cenu zaplatenu za vľátený tovaľ v lehote najneskôr do desiatich dní odo dňa
odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doľučit'ho Kupujúcemu. Vľátenie kúpnej ceny
podľa tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôľ do 14 dní odo dňa vystavenia
dobľopisu.

čHnok IX.
Vlastnícke právo ku tovaľu

1. Vlastnícke právo ku tovaľu prechádzana Kupujúceho okamihom pľevzatia tovaľu.

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

Článolĺ X.
Zmluvné sankcie a náhľada škody

1

2.

V pľípade omeškania Pľedávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podl'a č1, 1y.
bod 2 tejto Rámcovej dohodY, má Kupujúci pľávo na zmluvnú pokutu uo u]iisk. 0,O2 oÁ

z hodnoty nedodaného tovaľu zakaždý deň omeškania.

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

Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 až 2 tohto článku tejto Rámcovej
dohody je Kupujúci opľávnený uplatnit' si voči Predávajúcemu vo forme faktúľy'
Uplatnením náľoku na zap|atenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý náľok Kupujúceho na
náhľadu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v plnej výške'
Zmlwne stľany sa dohodli, že Predávajúci nie je povinný zap|atit'zmluvnú pokutu podl'a
tohto článku vtom prípade, Že omeškanie na stľane Pľedávajúceho bolo pľeukázáteI'ne
spôsobené okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednost'alebo neposkytnutím súčinnosti zo
stľany Kupujúceho.

V prípade omeškania so splnením peňaŽného záväzku podl'a tejto Rámcovej dohody je
Pľedávajúci oprávnený faktuľovat' Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške O,O2ó/,
z dlžnej sumy Za každý deň omeškania. omeškanie Kupujúceho so splnením peňaŽného
záväzku podl'a tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné poľušinie jeho
zmluvných povinností.

Ak poľuší jedna zmluvná stľana svoje povinnosti alebo akýkol'vek zäväzok vyplývajúci
ztejto Rámcovej dohody, je povinná nahradit' škodu tým spôsobenú druhej imluvnej
strane v skutočnej výške.

3

4.

5

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

článok XI.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v tľvaní 24 mesiacov od nadobudnutia
jej platnosti a účinnosti alebo do vyčerpania celkovej kúpnej ceny uvedenej v Pľílohe č.
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1, podľa toho, čo nastane skôr. Čiastkové kúpne zmluvy (objednávky) uzavľeté medzi
Kupujúcim a Pľedávajúcim do posledného tľvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
dohody' budú zľeali zované na zák|ade podmienok tejto Rámcovej dohody'

2. Rámcová dohoda môŽe byť ukonč ená aj pľed uplynutím doby, na ktorú bola uzavľetá,
a to:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných stľán,

b) písomnou výpoved'ou,
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom niektorej zo zm|uvných stľán bez právneho nástupcu'

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

4. Ktorákol'vek zo zm\uvných stľán je oprávnená odstúpiť od tejto Rámcovej dohody
v prípade podstatného poľušenia zmluvných povinností dľuhou zmluvnou stranou.

odstúpenie musí bý' vykonané v písomnej forme a musia v ňom by' uvedené dôvody
odstúpenia. odstúpenie nadobúda pľávne účinky doľučením oznámenia o odstúpení
dľuhej zmluvnej stľane, Za podstatné poľušenie zmluvných povinností sa pľe účely tejto

Rámcovej dohody povaŽuje poľušenie' ktoľé je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode
uvedené, bez povinnosti zmluvnej stľany poskytnút' dodatočnú lehotu na nápľavu alebo
poľušenie akejkol'vek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej náprave nedôjde ani po uplynutí
dodatočnej pľimeranej lehoty, poskýnutej dľuhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto
poľušenia. Zmluvné stľany sa dohodli, Že plnenia poskytnuté zmluvnými stranami
navzájom do okamihu zánĺku Rámcovej dohody sikaŽdázo zmluvných stľán ponecháva.

článok XII.
Riešenie spoľov

l. Zmluvné stľany sa zaväzuju, že v prípade spoľov o obsah a plnenie tejto Rámcovej
dohody vynaložla všetko úsilie, ktoré je možne od nich spravodlivo požadovať, ktomu,
aby tieto spoľy boli vyriešené cestou zmieľu, najmä, aby boli odstľánené okolnosti vedúce
k vzniku pľáva od Rámcovej dohody odstúpit' alebo okolností spôsobujúcich jej

neplatnost'.

2. Ak sa nedohodnú zmluvné stľany na spôsobe ľiešenia vzájomného Spoľu' má každá zo
zmluvných stľán právo predloŽit' spoľ na rozhodnutie príslušného súdu.

Clánok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzt'ahy touto Rámcovou dohodou bliŽšie neupravené sa ďalej rtadj'a príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych pľedpisov v Slovenskej republike.

2, Pňva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody pľe zmluvné strany prechádzaju
v celom ľozsahu na pľípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.

3. Túto Rámcovú dohodu je moŽne zmenit' alebo doplnit' len na základe vzájomnej dohody
zmluvných stľán, a to vo foľme písomných očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode.
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4.

5

Žiadna zmlwná stľana nie je opľávnená postúpit' tľetej osobe pohl,adávku, ktoľá jej nazáklade tejto Rámc-ovej dohódy ,r:"iilu,išro..änffiúceho pj.o-;;Ĺ;'Jänlu.u druhejzmluvnej strany' Koĺánie-,'.ó'po." . á:;"ffi;j'ä?*o.r, ádzajúcej vety je v zmysleustanovenia $ 525 ods' 2 obeianskeho zákonníku uuroiĺ'tn" neplatným pľávnym úkonom.
Zm|uvne stľany pľehlasujú, že táto zmluvapľedstavuje slobodný avážnyprejav ich vôle,Je pľe ne uľčitá azrozumite7'ná, neuzatvoľená viiesni a za nápadne nevýhodnýchpodmienok, na znakčoho ju vlastnoručn. poapisu;ĺ

Táto Rámcová dohoda je vyhotov enáv 6(slovom: Šiestich) ľovnopisoc h, zktorýchkaždýmá platnost' oľiginálú. každý Kupujúci obdržÍ pä-^i.anom- vyhoiovení' Zilinskýsamosprávny kľaj l vyhotovenió a Predáv.j ú"i i ;;;oĺň"nĺ. zmluvy .
Akákol'vek písomná komunikác ia med,zi zmluvnými stľanami uskutočnená v súvislostis touto Rámcovou dohodou bude adľesovaná prĺslusnei zmluvnej stľane, v slovenskomy3zvku a bude sa povaŽovat.za doľuč.nĺ u pľípade: 

;rnluvneJ stľane' V s

7 '1' doručenia faxom po 
'oÁ,- 

uko boio odosielatel,ovi doľučené potvľde nie, žeprenos údajov prebehol v poľiadku;
7 '2' 

;äľä:n:oľulenia 
p'o'ti.anĺ.tvom kuľiéľskej sluŽby alebo inak, po jej pľijatí

6

7

doľučenia e-mailom okamihom odoslania spľávy;
doporučenej zásielky, k dátumu uu.a.ne.u na potvľdení o doľučení alebo napotvľdení o tom, Že ju adresát odmieio l prevziat:,;l.b;; ktorý márne uplynieodbeľná lehota pre vyzdvihnutie zasielky ;"'ôil, doručovanej poštouzmluvnej stľane, alebo v ktorý je nÁ zásiďke doľuooíun.j poštou zmluvne.jstľane pľeukázatel'ne 

-zamestnuncôm pošty'vyznačená poznámka,Že ,,adresát säodst'ahoval'', ,,adľesát neznámy", ul.äo ĺňa ŕ"#;k";;;äunu'o významu, aksa súčasne táto poznámka zak!"adána praude.

DôleŽité písomnosti podl'a tejto Rámcovej' dohody (ako napr' oznámenie o pľedčasnomukončení Rámcovej äohody, navň noveóĺ. ,mluunJho u't'ahu a iné dôleŽité písomnéo'známenia) sa musia doľučovat' osobne d.Ĺ" ;r;ilJdní.ruo,n doporučenej zásielkya budú adľesované zástupcom zmiuvných stľá; o|.áun.n1rn' podpisovat, Rámcovúdohodu.

Predávajúcije opľávnený plnit' predmeĹ plnenia tejtÓ Rámcovej dohody pľostľedníctvomsubdodávatel'ov' tym uiaL nie je dotk;;i'';Jp*.äo.ľ Predávajúceho zaplneniepĺedmetu te'jto Rámcovej dohodý. úou;. o us.tŕi.n 
-)námych 

subdodávatel'och v časeuzatvorenia tejto Rámcovej dohody' 
ýa91a ľ..dá'"fi"i v prílohe č. 2' Záro'eň sazmluvné strany o:ľ_1''' ze,rr.eaaxajúci vŽdy do 1í-aiipo skončení kaŽdého Štvrt,ľokaplatnosti tejto Rámcovej dohoJy "zaktualižuj. ;;i; Kupujúcemu iornu^ svojichsubdodávatel'ov' pričom iĺto uLtuu]izáciu uyŕonJ L"^áĺ" vyhotovenia tohto zoznamua v štľuktúre podl'a pľílohy č' 2' AkPľedávajíci 

" 
;';;.;;m teľmíne aktuaiizácir-r nezaŠleKupujúcemu' má sa za to, že zoznamsubdoäávat.t'ou .á opľoti poslednej veľzii zoznamunijako nezmenil' Zm\uvné 

'ľuny .á súčasne aor'oJľ, z. vprípade ak u Pľedávajúcehodôjde k zmene subdodávatel'a páoas ply1"'ĺ" s'r';.Jr." iĹtnortĺ tejto Rámcovej dohody'je Predávajúci opĺávnený nó"er'o'subdodáv at"l'a oiÄámlt, Kupujúcemu aj mimoaktualizácie v zmvsle tohtó odseku u uu.d.ne 3e povazovan é za riadneoznámenie novéhosubdodávatel'a. Zmluvné ;t-."il 
-ri 

,arrrčĺ'a"r'oáii^ z". fpujúcĺ je oprávnenýkedykol'vek počas platnosti tejto Rĺfulcovej 
!o!od i ;iž;;rr^t,.od Pľedávajúceho, aby muoznámil podiel akým sa jádnotliui ..uĹaoa aril",ťi^-iäaĺ.ľu;ĺ na plnení predmetu

ľľffffiŕ 
dohody aPtedaväj'ici je povinný túto inľo.'lä"ĺu Kupujúcemu bezodkladne

7,3
7.4

I

9
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10. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stľanami a
nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podl'a zákona č.

2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode infoľmácií) v zneni
neskorších predpisov.

11. Neoddeliteľnou súčast'ou tejto Rámcovej dohody je Pľíloha č. 1 obsahujúca:
- špecifikácia pľedmetu zákazky - Kontľastné pľostriedky na ľontgenovanie 2
- pľedpokladané mnoŽstvo pľe jednotlivé poloŽky pľedmetu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) predmetu zákazky
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto Rámcovej dohody je aj Príloha č. 2 Zoznam
subdodávatel'ov'

Pľedávajúci:

V''., lÝ-.r <.^. 
1

tuED -ABT, spol. s ľ'o-

""ól8'o"ifiŕfÄ[' o

..ĺ9_

MED-ART, sp\.s r. o.
PhaľmDľ. Michal Holec

konatelt

MED-ART, spol. s ľ. o.
PhaľmDľ. Daniel Holec

konatel'

Kupujúci:

V Čadci, aĺa: ,,1."{.:/.(Í/.

5's"ťťr'ä'$ľ""

Kysucká nemocnica s po.

Ing. Maľtin Senfelt ^óA
ľiaditel'

-adca

V Liptovskom Mikl'

Liptovská nemocnica s poliklinix.

^ĺa: ..Í:{../€ď{*l,E,
ľfĹjľn ĺľ,,:r ľ',ľiľ' ; ; 1i{1li.11ľ:l "

ľ'.';rl,,.i.sä.;,, 
.-! '..l)). '..' 

,,

03.Í 2s lĺ',ĺcr,,slĺĺ':i;:lLr;,l'l i

ĺana Stodolu Liptovský Mikuláš
Ing. Ľudmila Pĺr' ĺríková, MBA

riaditer ĺa

V Tľstenej, dňa:
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j ĺ sasv
Hornooravská nemocnica s poliklinik

MUDr. Marián Tholt
ľiaditel' H

V Dolnom Kubíne' aĺa: .4..{.,/a#

nica

lĺ?
.NAF\zs'' ,,'

Dolnooľavská nemocnica s poli

Wľgmľffifiľľ
Riaditeľstvo

.-. ĺĺadaši * ĺogäffô Dolný Kubín
ľhlDr. Jozef Mintál, MBA

ľiaditelo

Pľíloha č. 1
- špecifikácia predmetu zákazky _ Kontrastné prostriedky na rôntgenovanie 2
- predpokladane mnoŽstvo pre jednotlivé poloŽky pľedmetu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) predmetu zákazky
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Príloha č.1 k Rámcove| dohode - časť č' 2

obchod_né meno predáVaj ceho: MED'ART' spol. 5 í.o-
1Ťsa/5ídlo 

predávaj ceho: Hornočermánska 4, 949 01 Nit.a
ICO:34113924

DlČ:2o204u085

l\lábv lietu ooplnok názvu llelu %D?H PC bez DPH
a bal

V Nitre, dria.i6

PharmDr- Mtr.
konateľspolďn6
MED-ARI spol. s r.o_

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

MED'ABT' spot. s ľ.o.
Hornočeĺmánska 4

949 O1 NITBA
_1 9-

Cem spolu s
DPH

Cena Solu
DP}I

16rt46

PCs DpHa
MJ

19,8539

PCbe DPH
aMt

18,0490

PCaOPtla
baL

198,5414o,497ďÁ

Počet MJ
v balenĺ

10sol inj 1ox1oo ml (fľ.skl.)
UltEvist 370 mg t/ml77079fĺaša

jopromid volátkou

fliaš,

370
4720

jdu

množstveliek

množstve

koncentrácioU

obsahujefľaša

roztoku
predpokladanom

každá

mg/ml,
pncom

Lieky s

VO8ABO52



Pľíloha č. 2 Zoznam subdodávatel'ov

Uchádzač MED_ART, spol. s r.o. so sídlom Hoľnočeľmánska 4,g4g 01 Nitra vyhlasuje
Že nebude predmet zákazky zabezpečovat' prostredn íctvom s u bd odávate l,ov.

Dátum: 6.5.2021

MED 'ABT, sPot' s t'"'

'"ói8%'{ľ?iňľ "

PhaľmDr. Michal Huro-
konatel'spoločnosti MED_ART, spol. s ľ. o

PharmDľ. I
konatel'spoločnosti MED_ART, spol. s ľ. o.

Por.
číslo

ozrračenie
subdodávatel'ď

podiel subdodávky
na pľedmete plnenia

osobďosoby
oprávnené konať

v mene subdodávateľa

_ (meno a priezvisko)

Bydlisko osoby
oprávnenej konať

v mene
subdodávateľa

Dátum naľodenia
osoby oprávnenej

konať v mene
subdodávatel'a

I

2.

Ĵ
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