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Rámcová dohoda č. .(!.{//.(././..
uzatvorená podľa ustanovenia $ 83 zĺÍkona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektoých zókonov v Znení neskoršícň predpisov

ČHnok l.

Zmluvné stľany:

1) Pľedávajúci: Bľacco Imaging Slovakia s.ľ.o.
Sídlo: Kaľadžičova 8la, 821 08 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registľi okresného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro,
vložka č.73470ĺB
Štatutárny orgán: MUDr. Milič Ŕepa, MBA, splnomocnenec
ICO:46182870
DIČ:2023271102
lČ opu: ĺK2O23277I02
Bankové spojenie: Citibank Europe plc
IBAN: SK86 8130 0000 0020 1089 0106

(ďalej len,,Pľedávajúci,,)

2) Kupujúci:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ulica Palárikova23lI,022 01 Čadca
Štatutiárny orgán: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
ICO : 11 335 469
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0047 9818

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ.Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ulica Palúčanská 25,03I23 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ľudmila pohaneeníková, MBA, riaditel,ka
ICO : I7 336163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK47 8180 0000 OATO OO47 9826

c) Hoľnooľavská nemocnica s poliklinikou Tľstená
ulica Mieľu 549116,028 01 Trstená
Štatutárny orgán: MUDľ. Marián Tholt, ľiaditeľ
ICO: 00 634 891
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SKl3 8180 0000 0070 0048 t 1t7

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši _ Jégeho Dolný Kubín
Nemocničnáulica l944llo, 026 14 Dolný Kubín
Štatutáľny orgán: PhDr' Jozef Mintál, MBA, ľiaditeľ
ICO: 00 634 905
Bankové spojenie: 7 oo048lo29/8 l 80
IBAN: SK61 8180 0000 0O7O OO48 tOZg
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(ďalej len,,Kupujúci")

čHnok II.
Pľedmet a účel Rámcovej dohody

Pľedmetom plnenia podľa tejto Rámcovej dohody je úpĺava záHadných podmienok

pľevodu vlastníckehô práva k tovaru: Kóntľastn_é pľostľiedky na ľôntgenovanie 1

(ďatej v texte zmluvy len ,,tovaľo'), j"h-9 dodávka a dovoz Kupujúcemu do miesta plnenia

nazilklaďe čiastkovýJ "Ĺ:"ĺ"aíirĹ 
Kupujúceho obsahujúcich infoľmáciu o množstve

a dľuhu požadovaného tovaľu, o mĺesä a lehote pheňia a cene tovaru (ďalej len

,,objednávka") aráiaror. Kupujúceho riadne avčai dodaný tovaľ od Predávajúceho

prevziať azaplatiť pr"áĺuu:ĺ"ernu kúpnu cenu'' určenú v sú1ade s č1' V' a VI' tejto

Rámcovej dohody, ato na zák7aďe äiastkových kúpnych zmliv, uzavretých medzi

Pľedávajúcim a Kupujúcim za podmienok uštanou"ň.1"h touto Rámcovou dohodou'
^sp""iľit".i" 

tovaru je uveaena v Érílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody'

Pľedpokladané množstvo pľe jednotlivé položky predmetu zákazky Vo je uvedené

v Pľílohe č. r tffi- nĺmcove1 ĺonoay. rupú,'ĺii ť" j" povinný odobeľať ce.'é

pľedpokladané množstvo tovaľu uvedené v ŕľíiotre č' 1 tejto Rámcovej dohody'

Predmetom faktuľácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktoľého množstvo'

počas doby tľvaná-,"i,o Rámcovei áoľ'oĺy ̂
áz" 'bý' nižšie ako predpok1adané

mnoŽstvo, uvedené v Pľíohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Predávajúci sa zaväzlje počas

celej doby plutnorti t".;to nĺ-"on"j dohody -uľ v obchodnej ponuke a k dispozícii pre

Kupujúceho sortiment"tovaru podľä Pľílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody alebo tovar s

parametramĺ ,ourrur.ý,,'i alebo lepšíľ áko iouu, uvedený v Pľílohe č. 1 tejto Rámcovej

dohody, tak, aby bál dosiaľrnutý ĺĺei tejto Rámcovej áohody špecifikovaný v bode 4

tohto článku.

Účelom tejto Rámcovej dohody je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pľe

uzatváraĺie čiastkových kúpnych zmlúv medzi Pľedávajúcim a Kupujúcím' s cieľom

zabezpeÓiť opakovaní a koniinuá1nu dodávku tovaru špecifikovaného v Pľí1ohe č' 1 tejto

Rámcovej dotrooy, a io v závislosti od poŽiadaviek a potrieb Kupujúceho'

Plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody je mož1é výlučne na zákJade čiastkových

kúpnych zmlúv, t<toie mozu *uť foľmu" o"bjednávky vystavenej Kupujúcim a prijatej

Pľedávajúcim .pô.obo* aza podmienok 
"up'uu"ny"h touto Rámcovou dohodou'

lJzatváran\e jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv-(resp' vystavovanie objednávok) sa

bude uskutočňovať v závislosti oďaktuálnych potľieb Kupujúceho'

Rámcová dohoda je výsledkom verejného obstaľávaniazákazky vyhláseného vo vestníku

Vo č. É,021 'a día 22. OL. zoz| poa zn. 3738 - MsT 
"zabezpečeného ŽĺIinským

samospľávnymkĺajom,časť1:Kontrastnéprostriedkynarontgenovanie1.

čÉnok III'
Podmienky a spôsob objednávok

. Táto Rámcová dohoda podľa zákonač).343t2ol5 Z. z' o veĺejnom Ť:ffil.'í ao zmene

a doplnení niektoľých zákonov v-znení neskoľších predpisov ustanovuje podmienky

stanovenia pľedpokladaného množstva a ceny tovaru' a itanovuje spôsob objednávok

v uľčenom období.

)

2.

3.

4.

5.

1
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' 2' Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupujúci bude od Predávajúceho odoberať, podobu trvania tejto zmluvy, tovar uvedeny_ ŕel. II. bod 1 tejto Rámcovej dohody.Konkľétne množstvo a druh tovaru bude štanovené v priamoď zmluvnom vzt,ahu nazákJade obj ednávok pľostredníctvom uľčených pracovníkov Kupuj úceho. obj ednávanietovaru bude Kupujúci vykonávať-podľa st<utoorre; potľeby u.uojĺ.ľ, možností] Kupujúcizašle vystavenú objednávku Predávajúcemu elekti*i"t y na koníaktnú e-mailovú adresualebo telefonicky objedná tovaľ na kóntaktnom tel' čísle'Pľedávajúceho uvedenom v bode9' tohto článku Rámcovej dohody, pľičom objednávka sa týmto považuje za záväznil prezmluvné strany, ak nie je vystaveiá , rorp*e S touto Rámcovou dohodou. Doručenímpotvľdenia prijatia e-mailovej objednávky ut"uo prijatím telefonátu sa čiastkov á, kúpnazmfuva považuje za uzayretú' Predávajúci je iovinný akceptovať a potvľdit, každ(lobjednávku Kupujúceho vystavenú adóľučenĺ vsĺlaae stouto Rámcovou dohodou.Neakceptovanie oprávnenej objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje zapodstatné poľušenie jeho zmluvných povinností, zailadajĹlce nárok Kupujúceho naodstúpenie od zmluvy.

3' V prípade nemožnosti poskytnút' plnenie požadovan é na základe zaslanej objednávkyľiadne a včas, sa Predávajúci zaväzuje informovat' Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviesť dôvody-nemoŽnosti plnenia, a tô v takej istej lehote' äko platí pľe dodanie tovaľupodľa bodu 2 článku tV' Rámcovej dohody'

4' V prŕpade, že na strane Predávajúceho dôjde k objektívne pľechodnej alebo tľvalejnemožnosti dodať niektoľú z položiek tovaru uvedených v Príiohe č. 1 tejto Rámcovejdohody, zmluvné strany sa dohodli,'Že tieto položky tovaľu môžu byt na základevzájomnej dohody zmluvných stľán nahradené eťvivalentnymi nouy*i položkami tovaru,
a to pri zachovaníjednotkovej ceny a minimálnych paľametrov nahradiovanej tovarovejpoložky' Zmena tovarovej položky podľa tohto'bodu Rámcovej dohodý musí bý, medzizmluvnými stranami dohodnutá písomne. Kupujúci má právo rozhodnúť, že nahľadenietovarovej položky podľa tohto bodu nebude pózaoovaĺ Zevid,enčných dôvodov sa napodklade písomnej dohody uzatvoľenej podľa iohto bodu, vývorí ĺpne znenie Pľílohy č.
1 k tejto Rámcovej dohode.

5' Predávajúci sa zaväzuje, že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávať tovaľv kvalitatívnom vyhotovení v súlade s špecifikáciou uvedenou v Piílohe č' l Rámcovejdohody.

6' Akékoľvek zmeny v kvalitatívnom vyhotovení sú možné iba na základepísomnej dohodypotvľdenej_oĽ'1u1:"ými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávaný tovar musísplňat'všetky kľitéľia uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

7' Vpľiebehu plnenia Rámcovej dohody- má Kupujúci právo vprípade podozrenia nazníženĹl kvalitu tovaru, na ktoľé bol Predávajĺci minimálne ovar.ĺet elektľonicky nakontaktnú e-mailovú adresu upozoľnený zo straňy Kupujúceho, pričom nedošlo k nápľavestavu, odoslať tento tovar do akľeditovanej skútobne na potvrdenie vlastností v súlade
s špecifikáciou. Ak sa pľeukáže nezhoda medzi dodaným a deklaľovaným tovarom, jeKupujúci opľávnený okamžite odstúpiť od Rámcovej dohody. Náklady súvisiace
s vykonaním potvrdenia vlastností tovaru v akĺeditovanej skúšobni znáša v takomtoprípade Predávajúci.

8' K_upujúci je oprávnený vrátiť Pľedávajúcemu celý objem dodávky tovaru, u ktorého bolazistená nezhoda s požadovanými vlastnost'ami. Pľedávajúci .;e povĺnný Kupujúcemudodat' náhradné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vrátiť finančnéplnenie za dodávku tovaru, u ktoľého bola zisten á neLhodav požadovaných paľametľoch
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alebo iné rozdiely. Uvedené sa vzťahuje aj na dodávky konkľétneho pľeukázateľne

nezhodného tovaÍu, u ktorého Kupujúči nézhodu zistil až neskôr' Pritom nie je

rozhodujúce, či Kupujúci nezhodný tovar používal na uľčený účel.

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

mai1om) inak, uľčujú pľe' účety kbmunikácie súvisiacej s plnením pľedmetu tejto

Rámcovej dohody, ,íatuÄ" vystavenia a pľijatia jednotlivých objednávok, dodania tovaru

a pr ev zatíadodaného tovaľu, iekl amácií a po d. nasledovné kontaktné o soby :

9.1. Kontaktná osoba na stľane Pľedávajúceho:

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

MVDr. Rastislav Holod rastislav. holod @ bracco.com 0905 899 212

9.2. Kontaktná osoba Kupujúcich:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Mgr Michal Bocko bocko@k sk 04U4604134

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

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PharmDľ. Cyril Nemec nemec@nsplm.sk 04415563440

c) Hoľnooľavská nemocnica s poliklinikou Tľstená

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

Mgr Maľta Homolová homolova.marta@ns sk o43ĺ5307502

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

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo

PharmDr Eva Katrenčftová lekaren@donsP.sk 043/5801306

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

a v originálnom spotrebiteľskom obale'

11. Využívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pľe Kupujúceho uvedeného v č1' L bod2

písm. a) - d), vzhľadom ná ekonoĺrri.ťĺ nyľ'oanosť tákéhoto nákupu ako i na podstatné

zjednodušenie pľocesu veľejného obstaľávania'

čHnok IV.
Miesto a spôsob dodania

1. Ak sa zmluvné Stľany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo lsíď|al Kupujúceho'

Predávajúci dodá továr na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady

vrátane zabezpečenia všet[ých dovozných licencií, colných povolení a iných úľadných

povolení.
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2' Zm7uvné stľany sa dohodli, že Pred'ávajúci je povinný dodat, Kupujúcemu objednanýtovar (v prípade, že sa zmluvné straĺy v prístusrlej čiasikovej kúpnej zmtuve nedohodnúinak) najneskôľ do uplynutia 24 ľróoĺn od doňče.ria potvrdenia prijatia e-mailovejobjednávky alebo od telefonického objednania.

3' Kupujúci riadne a ylas dodaný tovaľ od Pľedávajúceho prevezme a pľevzatie potvrdí nadodacom liste' Predávajúci v dodacom tiste vyznäčí množstvo a druh tovaru' jednotkovúcenu a celkovú ceĺu tovaru objednan 
ýy2 

na 
iáklade jednotlivej objednĺvty (bez DPH ajs DPH)' Dodací list potvrdený Kupujúcim (kópial 

'ĺiusĺ 
tvoriti sú8asť faktúry. Kupujúcimá právo tovar pľi jeho pľevz atí prezrieť aieuä jat' ho prezrieť tret,ou osobou a to tak,aby mal možnosť skontiolovať množstvo tovaru uo urt'uhu k stavu, ttoľ.i deklarujepredávajúci v sprievodných dokladoch ku tovaru a tieŽ tak,aby mohol zistiť zjavné vadytovaru' Kupujúci nie je povinný prev"iat' plnenie, pokiaľ nedollo ku uzawetiu čiastkovejkúpnej zmluvy v súlade s el. ilI' bod 2 tejto RilÄ;;' dohody. Kupujúci nie je povinnýprcvziat'plnenie,.kto-ľé 

!Y nezodpovedalďmnožstvu, jľuhu, kvalite a parametrom tovaru(uvedený vPrílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody) dohodnutému na'zákJade čiastkovejkúpnej zmluvy, alebo. ktôľé by nezódpou"oäío fožadovanej akosti, dohodnutýmpožiadavkám na zabalenie tovaru, alebo iným poziuauít am stanoveným touto Rámcovoudohodou' rovnako aj v pľípade, ak k aooanemu tovaru neboli dodané všetky sprievodnédokumenty na prevzatie áužívanie tovaľu v slovenskom jazyku (najmä záĺučný list,návod na použitie a pod.). odmietnut ie prevzatia spolu s dôvodom odmietnutia savyznačí do dodacieho listu. Kupujúci je opľálvnený u aoäu"om liste ,,yriuiii,žepoŽadujeza odmietnutý tovar dodanie náhradnéĹo tovaiu. V takomto prípade je Pľedávajúcipovinný dodat' Kupujúcemu náhradný tovaľ najneskôľ do 24 hoäín'ooo áĺu vyznaéeniapožiadavky podľa predchádzajúcej vety u oäau.oÁ liste. V prÍpade, ak Kupujúcinepožaduje za odmietnutý továľ oóaanie náhradného tovaru, je odmietnutie pľevzatiatovaru považované za odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaľu,ktorý Kupujúci odmietol prwziat'.

4' Ak sa Pľedávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaľu o viac ako 24hodín' Kupujúci je_ opľávnen Ý oznámit' ľreoĺ"aiJcern u, že ooneskoľené dodanie tovarunemá záujem' Takéto oznámenie Kupujúcehó musí bý' zaslan é iiedávajúcemu e-mailom' odoslaním oznámenianastávajú úeĺnty oĺsiĺpenia'od čiastkovej kúpnej zmluvybuď ako celku alebo v časti týkajúcáj .u toíu.u, s ktorého dodanď je Predávajúciv omeškaní' V opačnom prípade je Pľeá_ávajúci povinný 
!9dať tovar Kupujúcemu aj podohodnutom teľmíne dodania tovaru a rupňiĺcĺ potvrdí jeho prevzatie v dodacom liste'Nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu u nä nĺľ,.uäu Jt oay tým nie je dotknutý.

5' Predávajúci vzhľadom na špecifickost' tovaru u j"|9.použitie vyhlasuje a zaručujeKupujúcemu, že je schopný dodut' ateto zaue rp"ĺir"pľostredníĹiuo. ,.","1 osobyobjednaný tovaĺ v predpoĹladaných množstvácli 
- 

ľiadne a včas, inur. zodpovedáKupujúcemu za škodu u 
""lom.o".ähu, ktoľĺ tým sposotĺ.

ČHnok V.
Kúpna cena

1' Kúpna cena tovaru je stanovená podľ a zilkona č. 18ĺ1996 Z. z. o cenách v zneníneskorších pľedpisov dohodou žmluvných stľán avychádza z ponuky z ponukyPredávajúceho do veľejného obstaľávaniá, ľesp' Ĺĺpne1 ceny celkom po ukončeníelektronickej aukcie. Zmluvná cena je vyja'dršna_rl-".r" Euro a je bez akejkoľvekzávislosti na iných svetových menách.
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2. Kúpne ceny (ednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v Príohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Pľedávajúci sa zároveň zavázuje, že
jednotkové ceny tovaru uvedené v Prílohe č. l sú cenami máximálnymi pľe celé obdobie
trvania tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci môže požadovat'
Zmenu jednotkových cien Smeľom nadol, ak na zál<lade $ +z óaš. 13 a 14 zákona o
verejnom obstarávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohľadom na vývoj cien
porovnateľných tovaľov na relevantnom trhu zistí, Že cena na tľhu pre ten ktoiý tóvar je
nižšia' ako cena určená Rámcovou dohodou. V tomto prípade môžó požadovaf zníŽeiie
ceny minimálne na cenu v sume pľiemeru medzi tromi najniŽšími cônami zistenými na
tľhu na identické tovaľy alebo zastupiteľné tovary. Na účely porovnania cien je obdobím,
zaktoré sa ceny poľovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostľedne pľedc"há dzajícich
uľčeniu ceny za opakované plnenie.

Kúpne ceny (ednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH,
obsahujú všetky náklady predávajúceho, vľátane dodávky na miesto dodania' kúpne ceny
sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatňovaniá
nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi a vrátane obchodnej
prirážky, zabalenia tovaru, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú
zahrnuté náklady, spojené s doručovaním a výmenou reklamovaného tou*u počas
záručnej doby. DPH bude účtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnymi pľeopĺsmi
v čase faktuľácie. Kúpna cena Za dodané mnoŽstvo tovaru podľa ou3ôanĺvĹy sa vypočíta
ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovaľových položiek a ich kúpnej č"ny ,u
mernú jednotku (ednotkových kúpnych cien), uvedenej v Pľílohe č. 1'

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

Kupujúci neposkytne pľedávajúcemu preddavky ani záIohy.

Čhnok VI.
Platobné podmienky a fakturácia

Úhrada 
'kýľnej ceny Za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bankovým prevodom

bez preddavkov na zákJade faktúr, ktoľé vystavíPrcdávajúci zakaždé čiastkové plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody.

Pľávo na zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaľu vzniká Predávajícemu po riadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, ato iba za tovar Pľedávajúcim skutočie dodaný
aprevzatý Kupujúcim na zákJade potvrdenia dodacieho listu v zmysle č1' ry' bod 3 a4
Rámcovej dohody. Predávajúci je opľávnený na úhradu kúpnej cény ,u tovar prevzatý
Kupujúcim vystavovať faktúľy v týždenných inteľvaloch. Pľíohou faktúry musí by'
dodací list potvrdený Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaľu
Predávajícim je dátum potvrdenia prevzatia tovaru opľávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste.

K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Faktúľa musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákono- ó ppÉ a ďalej^ musí
obsahovať:

- označenie,žeide o faktúru,
'IČo a bankové spojenie oboch zmluvných stľán vo foľme IBAN,
- číslo objednávky,
- sumu k úhrade celkom v mene Euľo,
- prílohu, ktoľú tvoľí dodací list potvľdený Kupujúcim.

3

4.

5

1

,

3.
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4. Faktúra je splatná pri:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca _ do 60 dní
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - do
60 dní
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená - do 60 dní
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši - Jégeho Dolný Kubín _ do
60 dní

odo dňa jej doľučenia Kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania
fakturovanej kúpnej ceny Z účtu Kupujúceho naúčetPľedávajúceho.

5. Kupujúci zaplatí kúpnu cenľZadodanýtovar, uvedenú podľadodacieho listu vo faktúľe s
DPH, ktorej prílohou bude Kupujúcim potvľdený dodací list (kópia). V prípade, že
faktúľa nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, ľesp' budú v nej
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený títo faktúľu vrátiť pred
jej splatnosťou. opravenej alebo novej faktúre plynie nová 60 _ dňová lehota splatnosti
od jej doľučenia Kupujúcemu.

6. Pľedávajúci sa zavázuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach
uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktoľej bude realizované
plnenie.

čHnok VII.
ĎaKie pľáva a povinnosti

1. Všetky infoľmácie obsiahnuté v ľámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si stľany pre
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné
a poskytnúť tieto infoľmácie tľetej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom
písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento závázok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu. Povinnosť Kupujúceho spľístupniť infoľmácie podľa
tohto ods. tohto Čt. v zmysle zákona č. 2IIt2oO0 Z. z. o slobodnom prístupe
k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom pľístupe
k informáciám) v znení neskoľších predpisov, týmto nie je dotknutá.

čhnok VIII.
Zodpovednost'za vady

1. Pľedávajúci dodá tovar v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným pľávnym
predpisom a iným predpisom a normám. Predávajúci je povinný dodať tovat bez
záIoŽného práva, ako aj iných pľáv zodpovedajúcich právam tľetích osôb kcudzej veci.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v stave spôsobilom na riadne lŽívanie
v noľme kvality a paľametľoch, ktoré sa hodia na účel, ktorému tovaľ slúži. Tovaľ musí
bý'úplne nový a nepoužívaný'

2. Balenie tovaru musí zodpovedať predpísanému spôsobu, určenému na uchovanie
a ochranu tovaľu'

3. Predávajúci zodpovedá nielen zafaktické, ale aj zaprávne vady tovaru.

4. Pľedávajúci poskytuje na tovaľ záĺuku v dĺŽke exspirácie vyznačenej na dodanom tovaľe
(dodaný tovaľ musí mať v čase dodania dobu exspirácie minimálne 6 mesiacov).
Predávajúci preberá záĺuku na akosť tovaru v rozsahu, že dodaný tovaľ bude počas
záračnej doby spôsobilý k účelu jeho použitia aŽe po túto dobu si zachová požadované
vlastnosti.
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5' Reklamácie množstva a obalu tovaru, ľesp. iné zistené zjavnévady dodaného tovaľu budú
Kupujúcim uplatnené pri prebeľaní tovaru uvedením do dodacieho listu spôsobom podľa
čl' IV' bod 3 Rámcovej dohody. Yudy akosti a vady, ktoré nie sú zjavné, reklämuje
Kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
- nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho,- vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúôĺ alôuó osoby, s ktorých

pomocou Predávajúci plnil svoj závázok.

7' Kupujúci je (podľa vlastného uváŽenia) opľávnený vprípade vadného plnenia žiadať
niektorý z nasledujúcich náľokov:
7 .l. výmena vadného tovaľu za tovat bez vád,,
7 '2. odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opľaviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho

náklady,
7 '3. dodanie chýbajúceho tovaľu,
7 '4' zníŽením kúpnej ceny o zľavu zkúpnej ceny' ktorá zodpovedá zníŽeniu

hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne vsät o Io%o kúpnej
ceny,

7.5. odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaru.

8. Kupujúci si uplatní niektoľý z náľokov z vád, podľa bodu 6 tohto článku Rámcovej
dohody v písomnej ľeklamácii (e-mailom) záslanej Pľedávajúcemu' v reklamácii
Kupujúci ľiadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa_vady prejävujú, spôsob uloženia,
prípadne ďalšie skutočnosti dôležité k posúdeniu ľeklamácĺe. nänamáciu Kupujúci
doplní vhodným dôkazovým materiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, zaslaním
vzorky vadného tovaru, zaslanímštítku na obale, prípadne celej strany kartónu so štítkom
a pod. Pľedávajúci je oprávnený pľeveľit' u Kupujúceho spôšob usĹladnenia dodaného
tovaľu. V pľípade, ak Predávajúci nevybaví ľeklamáciu v súlade s uplatneným náľokom
zvád tovaru v lehote podľa bodu 9 až 1l tohto článku Rámcovej donody, Kupujúci má
právo uplatnený nárok z vád tovaru Zmenit', o čom bude Predävajúceho písomne (e-
mailom) informovat'.

9' Predávajúci je povinný vprípade uplatneného náľoku podľa bodu 7.1. tohto článku na
vlastné náklady. vymeniť vadný tovar za nový tovaľ bez vád najneskôr do 14
kalendáľnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho i'redávajúcemu.
Výmena vadného tovaru za nový tovaľ bez vád zahŕŤn' aj prevzatie a odvoz
reklamovaného tovaru na vlastné náklady Predávajúceho.

10. y prípade uplatneného nároku podľa bodu 7.3. tohto článku Rámcovej dohody je
Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar najneskôr do piatich pľacovných dní odo dňa
doručenia písomnej ľeklamácie Kupujúcehô Predárvajúcemu alebo od vyznačenia
predmetnej vady (chýbajúceho tovaľu) na dodacom liste.

11' Poskytmltie zľavy z kúpnej ceny podľa bodu 7.4. tohto článku Rámcovej dohody sa bude
realizovať formou dobropisu vystaveného Predávajúcim k príslušnej faktúre' Pródávajúcije povinný vystaviť dobľopis podľa predchádzajúcej veiy a dorňčiť ho Kupujúcemu
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Pľedávaj"ú;;;'
Zľavazk(lpnej ceny je splatná najneskôi do 14 ání odo dňa vystavenia dobropisu.

12' v prípade, ak Kupujúci vyuŽIje pľávo odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy včasti
vadného tovaru, bude vadný tovar vľátený Pľedávajúcemu. Úĺinty äasiĺpenia ňastávajú
okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Piedávajúcemu. V takóm prípade je
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Predávajúci povinný vadný vĺátený tovar na vlastné náklady prevziať od Kupujúceho
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácĺe avystaviť dobropis
na kúpnu cenu zaplatenú za wátený tovar v lehote najneskôľ do desiatich dní odo dňa
odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doľučiť ho Kupujúcemu' Vrátenie kúpnej ceny
podľa tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôľ do 14 dní odo dňa vystavenia
dobropisu.

čbnok IX.
Vlastnícke pľávo ku tovaľu

1. Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaľu.

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 podľa čl. ry'
bod 2 tejto Rámcovej dohod!, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,o2 vo

z hodnoty nedodaného tovaľu zakaŽdý deň omeškania.

2. V pľípade nevybavenia reklamácie tovaru v súlade s podmienkami a teľmínmi uvedenými
v čl. Vil' 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 zapIatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 aŽ 2 tohto článku tejto Rámcovej
dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Pľedávajúcemu vo foľme faktúry'
Uplatnením náľoku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v plnej výške.
Zmhxné strany sa dohodli, ŽePredávajúci nie je povinný zaplatilť zmluvnú pokutu podľa
tohto článku v tom prípade, že omeškanie na strane Predávajúceho bolo preukázateľne
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo neposkytnutím súčinnosti zo
stľany Kupujúceho.

4. V prípade omeškania so splnením peňažného závazku podľa tejto Rámcovej dohody je
Predávajúci oprávnený fakturovať Kupujúcemu úrok zomeškania vo výške o,02%o
z dlŽnej sumy Za kaŽdý deň omeškania. omeškanie Kupujúceho so splnením peňažného
záväzku podľa tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie jeho
zmluvných povinností.

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 faktúr, ktoľými bola vyúčtovaná zmluvná pokuta alebo úrok
z omeškania, je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry dľuhej zmluvnej strane.
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1

Tľvanie 
" "u"ľJÍľ,:H';covej dohody

Táto Rámcová dohod a sa uzatváĺa na dobu určitú v tľvaní 24 mesiacov od nadobudnutiajej platnosti a účinnosti alebo do vyčeľpanĺu 
".itou";'ŕĺpn.; ceny uvedenej v Pľílohe č.1' podľa toho' čo nastane skôľ. Čiástkóvé kúpne 

'"il;;y (objednávk y) uzavreté medziKupujúcim a Pľedávajúcim do posledného tľuania pňosfi a účinnosti tejto Rámcovejdohody, budú zľealizované nu rilrlud"podmienok t";to Ŕĺ-"ovej dohody.

Rĺámcová dohoda môže byt' ukončená aj pred uplynutím doby, na ktoľú bola uzavretá,
a) písomnou dohodou oboch zmluvných stľán,
b) písomnou výpoved'ou,
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu'

Zmluvné strany sú oprávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedať aj bezuvedeniadôvodu' Výpovedná lehota zo stľany-J(upujúceho' j; l_0eden) mesiac, zo stranyPľedávajúceho je 6 (šesť) mesiacov a iayni.pŕvnúť p'iý- dň-om kalendárneho mesiaca,nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pís'om; ;ýpä;"d' doručenĺ J*ľ,"1 zmluvnej

Ktoľákoľvek zo zmluvných strán je 
'opľávnená 

odstúpiť od tejto Rámcovej dohodyv pľípade podstatného porušenia žmuiny"h pouinná'riĺ druhou zmluvnou stranou.odstúpenie musí bý vykonané v písomnej forme a musia v ňom byt, uvedené dôvodyodstúpenia' odstúpenie__nadobúda právne" účinky áoäÉ"nĺ* oznámenia o odstúpenídruhej zmluvnej strane' Za podstatné'porušenĺe 
'ľĺuuffi povinností sa pre účely tejtoRámcovej dohody považuje porušenie, ktoré je 
"r." |"ä.t"tné v tejto Rámcovej dohodeuvedené' bez povinĺostí Kupujúceho poskyinút' oódatoenú lehotu na nápravu aleboporušenie akejkol'vek.inej zrľrluvnej poviy.ošti, uk k j"i;;p*ve nedôjde ani po uplynutídodatočnej pľimeranej leňoty, postytnutej dľuhou ;i;'";; sÍanou na odstľánenie tohtoporušenia' Zm]uvné strany sa aoľloalii 

."" 'p''*i"--pä.r.y'uté zmluvnými stranaminavzájom do okamihu zániku Rámcovej dohody siraza|Äzmluvných strán ponecháva.

čIánok XII.
Riešenie spoľov

a

3.

4.

1. Zm|uvné strany sa 
-zaväzq.y; 

ž" v pľípade sporov o obsah a plnenie tejto Rámcovejdohody vynaložiavšetko úsilie, ktorj jemožnä od nich spravodlivo požadovať, ktomu,aby tieto spory boli vyriešené cestou zririeľu,-nai-a, *yuäi odstránené okolnosti vedúcek vzniku práva od Rámcovej dohody odstňpit" ;]í; okolností spôsobujúcich jejneplatnosť

Ak sa nedohodnú zmluvné strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu' má každá zozmluvných stľán právo predložiť špo. nä 
'""ľ'"o"",ĺ" p.ĺ'l,'s"eľ'o súdu.

,,

Čtánok XIII.
Záverečné ustanovenia

Vzťahy touto Rámcovou dohodou bližšie neupľavené sa ďalej riadia príslušnýmiustanoveniami všeobecne záväznýchprávny"h p."äpi.;-v slovenskej republike.

1.
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2. Púva a povinnosti vyplývajíce ztejto Rámcovej dohody pľe zmluvné strany prechádzaj(l
v celom ľozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných stľán.

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

4. Žiadna zmluvná stľana nie je opľávnená postúpiť tľetej osobe pohľadávku, ktorá jej na
záHade tejto Rámcovej dohody vznikla, bez pľedchádzajíceho 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 zmllva pľedstavuje slobodný aváŽny prejav ich vôle,
je pľe ne určitá azrozumiteľná, neuzatvoľená vtiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju vlastnoľučne podpisujú.

6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovenáv 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých kaŽdý
má platnosť oľiginálu. KaŽďý Kupujúci obdrží po jednom vyhotovení, Zilinský
samosprávny kĺaj 1 vyhotovenie a Predávajúci 1 vyhotovenie zmluvy'

7. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami uskutočnená v súvislosti
s touto Rámcovou dohodou bude adresovaná pľíslušnej zmluvnej stľane, v slovenskom
jazyku a bude sa považovať za doručenú v prípade:
7.I' ,doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvľdenie, že

pľenos údajov prebehol v poriadku;
7.2. ' osobného doručenia pľostľedníctvom kuľiérskej služby alebo inak, po jej prijatí

. ' adresátoin;
].3.'''' doľučenia e-mailom okamihom odoslania správy;
7.4. doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doľučení alebo na

potvľdení o tom, Že ju adresát odmietol ptevziať, alebo v ktoľý márne uplynie
odbeľná lehota pľe vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej
stľane preukázateľne zamestnancom pošty vyznačenápoznárĺ'lka, že ,,adresát sa
odsťahoval", ,,adtesát neznámy", alebo iná poznámka podobného významu, ak
sa súčasne táto poznámkazahJadá na pravde.

8. Dôležité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napr. oznámenie o predčasnom
ukončení Rámcovej dohody, návrh novácie zmluvného vzťahu a iné dôležité písomné
oznámeĺĺa) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky
a budú adresované zástupcom zmluvných strán oprávneným podpisovať Rámcovú
dohodu.

9. Pľedávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto Rámcovej dohody pľostredníctvom
subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie
pľedmetu tejto Rámcovej dohody. Úaaie o všetkých známych subdodávateľoch v čase
uzatvorenia tejto Rámcovej dohody uvádza Pľedávajúci v pľílohe č. 2. Zároveň sa
zmluvné strany dohodli, Že Predávajúci vždy do 15 dní po skončení každého štvďroka
platnosti tejto Rámcovej dohody zaktualizuje a zašle Kupujúcemľ zoZnaÍTI svojich
subdodávateľov, pľičom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto Zoznaml)
a v štruktúre podľa prílohy č.2. Ak Pľedávajúci v uvedenom termíne aktllalizáciu nezašle
Kupujúcemu, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa opľoti poslednej veruLí Zoznamll
nijako nezmenil. Zmluvné stľany sa súčasne dohodli, Že v prípade ak u Pľedávajúceho
dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvrt'ľoka platnosti tejto Rámcovej dohody,
je Pľedávajúci opľávnený nového subdodávateľa oznámiť Kupujúcemu aj mimo
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akĺlallzácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považov ané za ľiadne oznámenie nového

subdodávateľa. Žmhlvné strany sa zároveň' dohodli, Že Kupujúci je oprávnený

kedykoľvek počas platnosti tejto Rámcovej dohody vyŽadovať od Pľedávajúceho, aby mu

oznámil poái"t ut ý." sa jednotliví subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu

Rámcovef dohody a Predávajúci je povinný túto informáciu Kupujúcemu bezodkladne

poskytnúť'

10. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stľanami a

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákonač.
2II12OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám (zákon o slobode informácií) v znení

neskorších pľedpisov.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Pľíloha č. 1 obsahujúca:

- špecifikácia predmetu zákazky _ Kontľastné prostľiedky na rôntgenovanie 1

- predpokladané množstvo pľe jednot|ivé položky predmetu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) predmetu zákazky
Neoädelitel'nou súčasťou tejto Rámcovej dohody je aj Príloha č. 2 Zoznarĺl

subdodávateľov.

Pľedávajúci:

V Bľatislave, dňa: 3o.4.'
{

/

r08

Slovoklo s.r.o

r02
.....'.,,...'./*:

Bľacco Imaging
MUDľ. Milič Repa,

Slovakia s.ľ.o.
MBA, splnomocnenec

Kysucká nemocnica's poliklinikou čadca
Ing. Maľtin Šenfeld, MBA

Kupujúci

" 4 (2//
v Cadci',{$3il,.*ĺ 

lľľ*m"
lnocn

t -H

ľiaditel'

V Liptovskom Mikuláši' dňa: .l:.(k?.'.. *,|'ľ11rnl ľj'ľťÍlL :,] ptlĺl íi 1,.ĺ':ľ
'ilU!.á !i )iri . 1j.]j]Jií j'tľ..:;:.'ĺ'i r.rt/.;íd;í

;:] ' :'' ', '''.'.:'lĺL)

n,l'ĺ.l,,'_:''::t]'::l;i.áiĺjÔ 1.''': '':'." :":,''iJ'r:;,l;t'; iĺ'i. 131,

)
""r'""'

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. IvýaStodolu Liptovský Mikuláš
Ing. Ľudmila Pohančeýová, MBA

ľiaditel'ka
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V Trstenej, aĺa: .... fu.a il '/
ká nemocnica
'ou Trstená
csTENÁ

Hoľnooľa;;ä ffi;;"ä . n"ľr.ii;iii;" Tľstená
MUDľ. Maľián Tholt

ľiaditel'

V Dolnom Kubíne, aĺa: ./:.Í.k{/
l 

--__Ý' Y!r*r 
Dohooĺavská nemocĺrlca s pollkllnlkou

l 'bľľľťľffiľ'?ĺľ'['"'
i Riaditeľstvo

Dolnooľavská nemocnica s poliľiirlr*"U 'vlq.PhDľ. Jozef Mintĺál, MBa 
l - Jégeho Dolný Kubín

ľiaditel'

I

i;.i.!l.j

't"
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Pľíloha č. l

/\
BBACCC]
\,/

MUDr. Mĺlič Ŕepa, MBA,

!ľoc ,lť .s.r.o.Kr J'i ,t,sJq Áó- \lČft',6Wo ,,sknzsilztoz
.. /........................... t..........
splnomocnenec

- špecifikácia predme.tu zákazky- Kontrastné pľostriedky na rôntgenovanie 1- predpokladané množstvo pre jednotlivé p"loŕty pr"a*ä tu zzkazky- kúpne ceny (ednotkové) prejmetu ia,,rurry

Predmet zákazky: ,Kol
pôsobnosti zsx; -'a""iľstné 

prostrĺedky na rôntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriadbvateľskej

obchodné meno uchádzača: Bracco liťlagĺng Slovakia s.r.o.

Ad resalsíd lo uchádzača : Karadžičov a 8/ a, 82708 Bratislava

lČo:4618287o

DlČ:2023277l-:o2

Cena predm etu zákazky vyjadrená v € vrátane DPH:224716,80

V Bratislave, dňa 30.4.2021

Názov poloŽky Poč. ks Jedn. cena
bez DPH

Cena celkom
bez DPH Kód ŠUKL

s uctna nouLieky látkou VOjomeprol fo rmeinjekčného roztoku s kon centráciou ujód 350
I,mE/m pred kĺadapo mnom 9noŽstve I20rasft compri kaŽdá fläš obsah e ieuJ kmnožstve o 100 m t.

720
ĺaš

!

9
ft 22,40 204 288,00 87279

Spolu bez DpH
204 288,00

Spolu s DpH
2247t6,9o
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Príloha č. 2 Zoznamsubdodávatel,ov

Dátum: 3O.4.2O2I

Podpis

B;;;;;
MUDľ.

-,ťs ,/', 
'n,o..,'o.

-jĺlAcc-\2
,: ( :::'3.9&'" 277toz

Imaging Slovaki;;.;;:
Milič Ŕepa, MBA, splnomocnenec

.IĺľÍ11,1i;í:ffffä:1ľr:i1ixil ffiäI","';,so.subdodávatel'mi, 
pľflohu č. 2 pľedlo ží tiež a v

Por
číslo

subdodávateľď
podiel subdodávky

na

osobďosoby
opľávnené konať

v mene subdodávateľa
meno a

oprávnenej konať
v mene

Bydlisko osoby
osoby opľávnenej

konať v mene

Dátum narodenia

subdodá vateľa
1

0,00

2

aJ
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