
Príloha,,C" Návrh Rámcovej dohody

1)

Rámcová dohod a č. .Í!.k4.
uzatvorenápodľa ustanovenia $ 83 zákona č. 343/20]5 Z. z. o veľejnom obstaľávaní

a o zmene a doplnení niektorých zókonov v znení neskorších pľedptsiv

čHnok l.

Zmluvné stľany:

Predávajúci: MGP, spol.s ľ.o.,
Sídlo: Šustekova 2,85104 Bratislava 5
Spoločnosť zapísanáobchodný register okresného súdu BA l, odd. Sa, vložka č. 2898
ljlutamľ orgán: RNDr. Karel Zelený CSc. konatel'spoločnosti
ICO: 00684023
DIČ: 20203 L828g
lČ opH: sK2o203L8289
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK22ILLL OOOO OOi.l 3568 9006

(ďalej len,,Predávajúci,,)

2) Kupujúci:

a) Kysucká nemocnica s poliktinikou čadca
ulica Palĺírikova 23 t t, 022 0 l Čadca

91a1utaľnľ oľgán: Ing. Maľtin s.ni.ra, MBA, ľiaditeľ
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 Mikulášulica Palúčanská 25,03l 23 Liptovský Mikuláš
gll*ľl 9rgán: Ing. Ľudmila Pohaneeníková, MBA, riaditeľka
ICO : 17 336163
Bankové spoj enie : Štátna pokladnica Bľatislava
IBAN: SK47 8180 0000 0O7O OO47 9g26

c) Hoľnooľavská nemocnica s poliklinikou Tľstená
ulica Mieru 549116,028 01 Tľstená
Š1atutamy orgiín: MUDr. Marián Tholt, riaditeľ
ICO: 00 634 89t
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SKl3 8180 0000 0070 0048 t 1t7

d) Dolnooľavská nemocnica s poliklinikou MUDľ. L. Nádaši _ Jégeho Dolný KubínNemocničná"ulica I944lI0,026 14 Dolný Kubín
g1atutemy oľgán: PhDľ. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ
ICO: 00 634 905
Bankové spojenie: 7 000481029/8 l 80
IBAN: SK61 8180 0000 0070 OO48 tO29
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(ďalej len,'I(upujúci..)

čIánok II.
Pľedmet a účel Rámcovej dohody

1' Predmetom ľl19n1a podlä tejto Rámcovej dohody je úprav a základných podmienokprevodu vlastníckeho práva k tovaru: Kontľastno pľostľĺeoky na ľtintgenovanie 3 (ďalej
v texte zmluvy 

'len ,Jovar'), jeho dodávka a dóvoz Kupujúcemu ä'o miesta pňeniánazáklade čiastkových objednávok Kupujúceho obsahujúcich infoľmáciu omnožstve
a druhu poädovaného tovaru, o miesti a lehote plnenia a cene tovaľu (ďalej len
,,objednávka") -azávilzok Kupujúceho ľiadne avčas dodaný tovar od Pľedávajúceho
prevziat' a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu' uľčenú ,, ,úlud. s čl. V. a vŕ. tqtoRĺímcovej dohody, a to na základe čiastkovych kúpnych zmlúv, uzavretých medzi
ľ*dĺ:?jy:im a Kupuj ucim za podmienok uštu''ou.n;7óh touto Rámcovou dohodou.
Specifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. l tejto Rrámcóvej dohody.

2' Predpokladané- množstvo pre jednotlivé položky pľedmetu zákazky Vo je uvedené
v Prílohe č' 1 tejto Rámcovej dohody. rupu;rĺiĺ nie je povinny odoberať celépredpokladané množstvo tovaru uvedené v Éľíiohe č. l tejto Rámcovej dohody.
Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktorého mnoŽstvo,
počas doby trvania tejto Rámcovej do|ro'dry môžebyť nižšie ako pľedpokladané mnoŽstvo,
uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rĺámcovej dohody. Pľódávajúc i sa iavuuje počas celej dobyplatnosti tejto Rámcovej dohodyrnľi1obchódnej ponuk" a k dispozícii'pre Kupujúceho
sortiment tovaľu podľa Prílohy č. 1 tejto namcovój dohody aleb| tovar's paľametrami
ľovnakými alebo lepšími ako tovar uvedený v Pľílohó č. 1 tejio Rámcovej dohôdy, tak, abybol dosiahnuty účel tejto Rĺámcovej dohodý špecifikovaný v bode 4 tohtó članku.

3' Učelom tejto Rámcovej dohody je ustanoviť ľámcové zmluvné podmienky pre uzatvéraníe
čiastkových kúpnych zmlilv medzi Predávajúcim a Kupujúcim, s cieľom zabezpečiť
opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaľu špeóifikovaneno v pľĺtohe č. 1 tejto Rám;ovej
dohody, a to v závislosti od poäadaviek a pôtrieb Kupujúceho.

4' Plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody je moŽné ýlučne na zilklade čiastkoqýchkúpnych zmltw, ktoré môžu *uŕ P*''oĹ3.d''ar,ky vystavenej Kupujúcim aprijatej
Predávajúcim 

-spôsobom aza podmienok 
_op'ur,.n;p.ň 

touto Rĺmcóvou dohodou.
Uzatvárarie jednotlivých čiastkovych kúpnych znlúv (ľesp. vystavovanie objednávok) sa
bude uskutočňovať v závislosti od aktuálnyôh potrieb ŕup";ĺóet'o.

5' Rĺámcová dohoda je výsledkom verejného obstaľávaniazákazky vyhláseného vo vestníkuVo č' l5l202l zo dŕr- 22. 01. 202t pod zn. 3738 - MST zabe"p"o.'eňo žriĺ''i.ň
samospľávnym kľajom, časť 3: Kontľastné prostriedky na ľôntgenouunie 3.

čtánok III.
Podmienky a spôsob objednávok

1' Táto Rámcová dohoda podľa zékonač.343/2OI5 Z. z. oveľejnom obstaľávaní a o zrnene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky
stanovenia predpokladaného mnoŽstva a ceny tovaru, a stanovuje spôsób óui.ĺrrauoĹ
v uľčenom období.

i)'

úci bude od Predávajúceho odoberať, po
bod 1 tejto Rámcovej dohody. Konkrétne

2 Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupuj
dobu trvania tejto zmluvy, tovaľ uvedený v čl. il.
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množstvo a druh tovaru bude stanovené v priamom zmluvnom vzťahu na základe
objednávok prostľedníctvom určených pľacovníkov Kupujúceho. objednávanie tovaru
bude Kupujúci vykonávať podľa skutočnej potreby a svojich možností. Kupujúci zašle
vystavenú objednávku Predávajúcemu elektľonicky na kontaktnú e_mailovú adľesu ďebo
telefonicky objedná tovaľ na kontaktnom tel. čísle Predávajúceho uvedenom v bode 9.
tohto článku Rámcovej dohody, pľičom objednávka sa tymto povaŽuje za záväzn:ú pre
zmluvné strany, ak nie je vystavená v rozpore s touto Rámcovou dohodou. Doručením
potvľdenia prijatia e-mailovej objednávky alebo pľijatím telefonátu sa čiastková kúpna
zmluva povaŽuje za uzavrďú. Pľedávajúci je povinný akceptovať a potvrdiť každtl
objednávku Kupujúceho vystavenú a doručenú v súlade s touto Rámcovou dohodou.
Neakceptovanie opľávnenej objednávky zo stľany Pľedávajúceho sapovaŽuje zapodstatné
porušenie jeho zmluvných povinností' zakladajúce náľok Kupujúceho na odstúpenie od
zľrluvy.

3. V prípade nemoŽnosti poskytnúť plnenie požadované na zák|ade zaslanej objednávky
riadne a včas, sa Predávaj:úcizaväzuje informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti a uviesť
dôvody nemožnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pre dodanie tovaru podľa
bodu 2 člrĺnku IV. Rámcovej dohody.

4. V pľípade, že na strane Predávajúceho dôjde k objektívne prechodnej alebo trvalej
nemožnosti dodať niektoru zpoložiek tovaru uvedených v Pľílohe č. 1 tejto Riámcovej
dohody' zmluvné strany sa dohodli, žetietopoloŽky tovaľu môžu byť ĺazákladevzájomnej
dohody zmluvných strán nahľadené ekvivalentnými noqými položkami tovaru, a to pľi
zachovani jednotkovej ceny a minimálnych paľametľov nal'radzovanej tovaľovej položky.
Zmenatovaľovej položky podľa tohto bodu Rámcovej dohody musí byť medzi znluvnými
stranami dohodnutá písomne. Kupujúci má právo roďrodnúť, že nallradenie tovaľovej
poloŽky podľa tohto bodu nebude požadovať. Z evideĺčných dôvodov sa na podklade
písomnej dohody uzatvorenej podľa tohto bodu, vytvorí úplné znenie Pľílohy č. 1 k tejto
Rámcovej dohode.

5. Predávajúct sa zaväzuje, že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávať tovar
v kvalitatívnom vyhotovení v súlade s špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 Rámcovej
dohody.

6. Akékoľvek zmeny v kvalitatívnom vyhotovení sú možné iba na zákIade písomnej dohody
potvrdenej opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávaný tovaľ musí spíňať
všetky kľitéria uvedené v špecifikácii v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

7. V pľiebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo v pľípade podozrenia ĺazníženi
kvalitu tovaru, na ktoré bol Predávajúci minimálne dvakľát elektronicky na kontaktnú e-
mailovú adresu upozornený zo strany Kupujúceho, pľičom nedošlo k náprave stavu,
odoslať tento tovaľ do akľeditovanej skúšobne na potvrdenie vlastností v súlade
s špecifikáciou. Ak sa preukáže nezhoda medzi dodaným a deklarovaným tovarom' je
Kupujúci oprávnený okamŽite odstúpiť od Rámcovej dohody. Náklady súvisiace
s vykonaním potvrdenia vlastností tovaľu v akreditovanej skúšobni zĺáša v takomto
pľípade Predávajúci.

8. Kupujúci je opľávnený vrátiť Predávajúcemu celý objem dodávky tovaľu, u ktorého bola
zistenánezľroda s požadovanými vlastnosťami. Pľedávajúci je povinný Kupujúcemu dodať
náhľadné plnenie v súlade so stanovenou špecifikáciou alebo vtátiť finančné plnenie za
dodávku tovaľu, u ktorého bola zistená nezhoda v požadovaných parametľoch alebo iné
ľozdiely. Uvedené sa vzťahuj e aj na dodávky konkľétneho pľeukĺĺzateľne nezhodného
tovaľu, u ktorého Kupujúci nezhodu zistil aŽneskôľ.
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9 Pokiaľ si zmluvné 
''fuu'y.Y 

priebehu platnosti Rámcovej dohody neoznámiapísomne (e-mďlom) inak, uľčujú pre účely komunikácie.súvisiacej , itrr.nĺrn predmetu tejto Rámcovejdohody' vrátane vľs.t1ven'i1 ipť.jatia jednotlivých 
"u:täĺĺ'"k, dädania tovaiia prevzatiadodaného tovaľu, reklamácií ápóa. 

'r^l"dou.'é 
kontaitne osoby:

9.1. Kontaktná osoba na strane Predávajúceho:

l0' Každá dodávka tovaru musí by! kupujúcemu odovzdaná v neporušenom stavea v originálnom spotrebiteľskom obale.

1l' Yyužívanie tejto'Rámcovej dohody je' povinné pre Kupujúceho uvedeného v čl. I. bod 2písm' a) - d), vzhľadom na ekonomict<ĺ vytroono.f JuLer'oto nákupu ako i na podstatnézj ednodušenie pľoce su verej ného obstarávania.

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Mgr.Katarína
Bilasová

office@mgpslov.sk 02/5465484t

9.2. Korftaktná osoba Kupujúcich:

a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

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

Kontaktná osoba E-mail Tel. čísloPhaľmDr Nemec 044t5563440

c) Hoľnooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

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

ClánokIV.
Miesto a spôsob dodania

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo lsídla/ Kupujúceho.Predávajúci dodá tovar na dohodnuté 1Yt9: nu .uo.i. uiurt re 
'r"u"4pečenstvo 

a náklady

;:x'3ľ.1ľ'ezpečenia 
všet\ých dovozrrých licencií, ."r"y"ľ' povolení 

" 
i"i"Ĺ úradnýcĹ

Zmluvné stľany sa dohodli, žePredávajúci jepovinný dodať Kupujúcemu objednaný tovaľ(v prípade, že sa zlriuvné stľany u pĺ'tusäg či".tň;j dpnej zmluve neaäľroonĺ ĺnat<;

2

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Michal Bocko ca.sk 041t4604134

Kontaktná osoba E-mail Tel. číslo
Maľta Homolová sk 043t5307502

Kontaktná osoba E-mail Tel. čísloPhaľmDr Eva Katrenčíková sk 043t580t306

Strana 4



-

3

4.

najneskôr do uplynutia 24 hodín od doručenia potvrdenia prijatia e-mailovej objednávky
alebo od telefonického obj ednania.

Kupujúci ľiadne avčas dodaný tovaľ od Pľedávajúceho pľevezme aptevzatie potvrdí na
dodacom liste. Pľedávajúci v dodacom liste vyznačí mnoŽstvo a dru}rtovaľu, jódnotkovú
cenu a celkovú cenu tovaľu objednaného na základejednotlivej objednávky (bez DPH aj
s DPH). Dodací list potvrdeny Kupujúcim (kópia) musí tvorit'súčasť faktúry. Kupujúci má
právo tovaľ pľi jeho prevzatí prenieť alebo dať ho prezľieť treťou osobou a to taŕ, áby mal
moŽrosť skontrolovať množstvo tovaru vo vďahu k stavu, ktoý deklaruje pľedávajúci
v sprievodných dokladoch ku tovaľu a tiež tak, aby mohol zistiť zjavĺé 

"äay 
toväru.

Kupujúci nie je povinny prevziať plnenie' pokiaľ nedošlo ku uzavretiu čiastkovéj kúpnej
zrnluvy v súlade s čl. il. bod2 tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný preiziať
plnenie, ktoľé by nezodpovedalo množstvu, druhu, kvalite a paľametrom tovaľu (uvedený
v Prílohe č. 1 tejto Rĺámcovej dohody) dohodnutémunazáklade čiastkovej kúpnej zmluvy,
alebo ktoré by nezodpovedalo poädovanej akosti, dohodnutým poŽiadavĹá*''a zabalenie
tovaÍu, alebo iným požiadavkém stanoveným touto Rámcovou dohodou, rovnako aj
v pľípade, ak k dodanému tovaru neboli dodané všetky sprievodné dokumenty naprevzaiá
auživaníe tovaru v slovenskom jazyku (najmä záručĺý list, návod na použitie a pod.).
odmietnutie ptevzatia spolu s dôvodom odmietnutia sa wznačí do äodacieho listu.
Kupuj úci j e opľávnený v dodacom liste vyzna čiť , že požaduj e za odmietnuty tovaľ dodanie
nráhľadného tovaru. V takomto pľípade je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu
nahľadný tovar n{neskôľ do 24 hodín odo dňa vyznačenia poŽiadavŕy podľa
ptedchádzajúcej vety v dodacom liste. V pľípade, ak Kupujúci nepožaáýe zaodmiôtnuqý
tovaľ dodanie náhradného tovaru, je odmietnutie prevzatia tovaru považované za
odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti ýkajúcej sa tovaru, Ĺtoý Kupujúci
odmietol prevziať.

Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaľu o viac ako 24
hodín, Kupujúci je opľávneĺý oznámiť Predávajúcemu' že o oneskorené dodanie tovaru
nemá záujem. Takéto oznámenie Kupujúceho musí byť zaslanePľedávajúcemu e-mailom.
odoslaním oznámenianastávajú účinky odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy buď ako
celku alebo v časti týkajúcej sa tovaľu, s ktorého dodaním je Pľedávajúci v omeškaní.
V opačnom pľípade je Predávajúci povinný dodať tovaľ Kupujúcemu aj po dohodnutom
termíne dodania tovaru aKupujúci potvrdí jeho pľevzatie vdodacom liste. Nárok
Kupujúceho na zmluvnú pokutu ananáhradu škody tým nie je dotknu!ý.

Pľedávajúci vzhlädom na špecifickosť tovaru a jeho použitie vyhlasuje a zaručuje
Kupujúcemu, že je schopný dodať alebo zabezpečiť pľostredníctvom tretej o.oňy
objednaný tovaľ v pľedpokladaných mnoŽstvách riadne a včas, inak zodpovedá
Kupujúcemu za škodu v celom rozsahu, ktoru !ým spôsobí.

Člĺnokv.
Kúpna cena

Kúpnacenatovaľuje stanovenápodľazákonač. 18/1996Z.z. o cenách v zneníneskorších
predpisov dohodou zmluvných strán a vychádza z ponuky z ponuky Predávajúceho do
verejného obstarávania, resp. kúpnej ceny celkom po ukončení elektľonickej aukcie.
Zmluvnácena je vyjadrená v mene Euľo a je bez akejkoľvek závislosti na iných svetových
menách.

Kúpne ceny (ednotkové) jednotliqých druhov tovaru sú uvedené v Pľílohe č. l, ktoľá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Pľedávajúci sa zároveň zavän$e, že
jednotkové ceny tovaru uvedené v Prílohe č. 1 sú cenami maximálnymi pre celé obdobie

1.

2.
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3.

trvania tejto Rámcovej dohody . Zmluvné stľany sa dohodli, že Kupujúci môŽe poŽadovať

zmenu jednotkoqých cien smerom nadol, ak na základe $ 42 ods. 13 a 14 zákoĺa o
veľejnom obstarávaní počas tľvania Rámcovej dohody s ohľadom na qývoj cien

porwnateľných tovarovna relevantnom trhu zistí, Že cena na trhu pre ten ktoqý tovar je

''izsĺa 
ako óena uľčená Rámcovou dohodou. V tomto pľípade môže požadovať zniženíe

ceny minimálne na cenu v sume pľiemeru medá tľomi najnižšími cenami zistenými na trhu

na identické tovary alebo zastupitelhé tovary. Na účely poľovnania cien je obdobím, za

ktoré sa ceny porovĺávaji, obdobie šiestich mesiacov bezpľostredne predchádzajícich
určeniu ceny zaopakované plnenie.

Kúpne ceny (ednotkové) jednotliqých druhov tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH'
obsahujú všetky nĺĺklady pľedávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, kúpne ceny

sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatňovania

nesadzobqých opatrení, ustanovených osobitnými pľedpismi a vľátane obchodnej prirážky,

zabalenia tovaru, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú zahrnuté

náklady, spojené s doručovaním a výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.

DPH bude_účtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnymi predpismi v čase faktuľácie.

Kúpna ceÍLa za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta ako súčet súčinov

mnbŽstiev jednotliých tovarových položiek a ich kúpnej ceny za meľnú jednotku

(ednotkovych kúpnych cien), uvedenej v Prílohe č. 1.

Právo Predávajúceho na zníženie kúpnej ceny (ednotkovej) jednotliých druhov tovaľov

zostávazachované.
4.

5. Kupujúci neposkytne pľedávajúcemu preddavky ani záIohy.

článok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

1. Uhĺada kúpnej ceny zaplnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bankoqým prevodombez
pľeddavkov nazáklade faktúľ, ktoľé vystaví Predávajúcizakažde čiastkové plnenie podľa

tejto Rámcovej dohody.

2. Pľávo na zap|atenie kúpnej ceny 7a dodanie tovaru vmiká Predávajúcemu po riadnom

a včasnom šphení jeho záväzku, ato iba za tovar Predávajúcim skutočne dodaný

aprevzatý Kupujúcim na zák\ade potvrdenia dodacieho listu v zmysle č1. IV. bod 3 a 4

Rámcovej dohody. Predávajúci je opľávnený na úhľadu kúpnej ceny zatovar prevzaý
Kupujúcim vystavovať faktúry v tyžÄenných intervaloch. Pľílohou faktúry musí byť

aoaaóĺ list potvrdený Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaľu

Pľedávajúcimje dátum potvrdenia prevzatiatovaru oprávneným zástupcom Kupujúceho

na dodacom liste.

3. K faktuľovaným cenám bude uplatnená DPH v zrnysle platných právnych predpisov.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom o DPH a ďalej musí

obsahovať:
_ outačenie'žeide o faktúru,
_ ĺČo a bankové spojenie oboch zrnluvných strán vo foľme IBAN,
_ číslo objednávky,
- sumu k úhľade celkom v mene Euro'
_ prílohu, ktorú tvorí dodací list potvrdený Kupujúcim.

4. Faktúľa je splatná pri:
rysuikĺ nemoônica s poliklinikou Čadca - do 60 dní
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3.

trvania tejto Rámcovej dohody. Zmluvné stľany sa dohodli, že Kupujúci môŽe poŽadovať

zmenu jednotkových cien Smeľom nadol, ak na základe $ 42 ods. 13 a 14 zákona o

verejnom obstarávaní počas trvania Rámcovej dohody s ohľadom na vývoj cien

porwnateľných tovaľo\Ĺna relevantnom trhu zistí, že cena na trhu pre ten ktoý tovaľ je

nizsĺu" ako cena uľčená Rámcovou dohodou. V tomto prípade môŽe požadovať zníženie

ceny minimálne na cenu v sume pľiemeru medá tromi najnižšími cenami zistenými na tľhu

na identické tovary alebo zastupitelhé tovary. Na účely poľovnania cien je obdobím, za

ktoľé sa ceny porovnávaji, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne pľedchádzajtrcich

určeniu ceny zaopakované plnenie.

Kúpne ceny (ednotkové) jednotliqých druhov tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH'
obsahujú všetky náklady predávajúceho, vľátane dodávky namiesto dodania, kúpne ceny

sú vľátane pľíslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v ľámci uplatňovania

nesadzobných opatľení, ustanovených osobitnými pľedpismi a vrátane obchodnej prirážky,
zabalenia tovaru, ciel ďalebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú zahľnuté

nĺáklady, spojené s doručovaním a výmenou reklamovaného tovaru počas záručnej doby.

DPH budeúčtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnymi predpismi v čase fakturácie.

Kúpna ceÍa Za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta ako súčet súčinov

mnôŽstiev jednotliých tovarových položiek a ich kúpnej ceny Za meľnú jednotku

(ednotkových kúpnych cien), uvedenej v Prílohe č. 1'

Pľávo Pľedávajúceho na zníženie kúpnej ceny (ednotkovej) jednotliých druhov tovaľov

zostávazachované.
4.

5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu pľeddavky ani zá|ohy.

článok VI.
Platobné podmienky a faktuľácia

1. IJhradakúpnej ceny zaplnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bankoqým pľevodombez
preddavkov nazäklade faktúr, ktoré vystaví PredávajúcizakaŽde čiastkové plnenie podľa

tejto Rámcovej dohody.

2. Právo na zap\atenie kúpnej ceny za dodanie tovaru vmiká Predávajúcemu po ľiadnom

a včasnom iplnení jeho záväzku, a to iba za tovar Pľedávajúcim skutočne dodaný

aprevzatý Kupujúcim na zák\ade potvľdenia dodacieho listu v zmysle č1. IV. bod 3 a4
Rámcovej dohody. Pľedávajúci je opľávnený na úhĺadu kúpnej ceny za tovar pľevzaý
Kupujúcim vystavovať faktúry v týždenných intervaloch. Prílohou faktúry musí byť

dodaóĺ list potvrdený Kupujúcim' Na účely tohto ustanovenia dňom dodania tovaru

Predávajúcim je dátum potvľdenia prevzatia tovaľu oprávneným zástupcom Kupujúceho
na dodacom liste.

3. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v znysle platných pľávnych predpisov.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom o DPH a ďalej musí

obsahovať:
- oztačenie,žeiďe o faktúľu,
_ IČo a bankové spojenie oboch zrnluvných strán vo foľme IBAN,
_ číslo objednávky,
- sumu k úhľade celkom v mene Euro,
_ prílohu, ktorú tvorí dodací list potvrdený Kupujúcim.

4. Faktúľa je splatná pri:
rysuct<ď nemoinica s poliklinikou Čadca _ do 60 dní
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Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - do 60
dní
Hoľnooľavská 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. Dň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania
fakturovanej kúpnej ceny zúčtu Kupujúceho nu ĺe.t Pľedávajúceho."

5' Kupujúci zaplatí kúpnu cenuzadodaný tovaľ, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúľe sDPH, ktoľej pľílohou bude Kupujúcim potvrdený dodaci tĺ.t 1t opiu;. V prípade , že faktúta
nebude obsahovat' predpísané náležitosti daĺového dokladu, ..'p. u.io" v nej uvedené
nesprávne, al-ebo neúplné údaje, j9 -Kupujúci oprávnený túto faktúru wiliĺ pred jej
splatnostbu. opľavenej alebo novej faktuľe plynie nová 60 _ dňová lehota splatnosti od jej
doručenia Kupujúcemu.

6' Predávajúci sa zaväzlje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a fakturach
wádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednrívky, na zitklade ktoľej bude realizované
plnenie.

čbnok VII.
Ďalšie pľáva a povinnosti

1' Všetky informácie obsiahnuté v rámci'tejto Rrímcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pľe
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom poskytli sa povaŽujú za dôverné
a poskytnúť tieto informácie tľetej osobe môže zmlivná rt u.ru len po predchádzajúcom
písomnom súhlase oT+"j 3lynei strany. Tento závuokmlčanlivosti platí aj po ukončení
tohto zmluvneho vďahu. Povinnoď Kupujúceho sprístupniť infoľmácie podľa tohto ods.tohto Čl. v zmysle zákona č. 2\I/2OO0 Z. z. ^oslobodnom 

prístupJ k informáciám
a o Znene a doplnení niekto4ých zákonov (zákon o slobodnom p.ĺst'p" k informáciám)
v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.

čHnok VIII.
Zodpovednost'za vady

1' Predávajúci dodá tovar v kvalite a s omačením zodpovedajúcim platqým pľávnym
predpisom a iným predpisom a noľmám. Predávajúci je pôvinný-dodať tävaľ bez záiožneho
yráva, ako aj iných práv zodpovedajúcich právimtrótĺôtr osob t< cudzej veci. Predávajúci
je povinný dodať kupujúcemu tovaľ v stave spôsobilom na ľiadne lžívaniev noíne kvality
a paľametľoch, ktoľé sa hodia na účel, ktorému tovaľ slúži. Tovaľ musí byť úplne noqi
a nepoužívaný.

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

3. Pľedávajúci zodpovedá nielen zafakticke, ale aj zaprávnevady tovaĺu.

4' Pľedávajúci poskytuje na tovaľ zárukuv dĺzke exspiľácie vyznačenej na dodanom tovare
(dodaný tovar musí mať v čase dodania dobu exspiľáóie minimálne 6 mesiacov).
Predávajúci prebeľá záruku na akosť tovaru u.o".uňu, že dodaĺý tovaľ bude pooás
záručnej doby spôsobilý k účelu jeho pouätia aže po túto dobu si žachová požad,ovane
vlastnosti.
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5. Reklamácie množstva a obalu tovaru, ľesp. iné zistené zjavné vady dodaného tovaľu budú
Kupujúcim uplatnené pri preberaní tovaru uvedením do dodacieho listu spôsobom podľa
čl.N.bod3Riĺmcovej dohody.Vady akosti avady, ktoľé nie sú zjavné, ľeklamuje
Kupujúcí v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaľu spôsobené:
- nespľávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho,
- vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktoých

pomocou Predávajúci plnil svoj ziĺväzok.

7. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený vprípade vadného plnenia žiadať
niekto4ý z nasledujúcich nárokov:
7.I. ýmena vadného tovaru zatovarbezvád,
7.2. dodanie chýbajúceho tovaľu,
7.3. zĺíženimkúpnej ceny o zľavuz kúpnej ceny, ktoľá zodpovedá zníženiuhodnoty

tovaľu v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% kúpnej ceny,
7.4. odstupiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti ýkajúcej sa vadného tovaru.

8. Kupujúci si uplatní niektoý z nárokov zvádpodľa bodu 6 tohto článku Rámcovej dohody
v písomnej ľeklamácii (e-mailom) zaslanej Predávajúcemu. V reklamácii Kupujúci riadne
popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady prejawjú, spôsob uloženia, pľípadne ďalšie
skutočnosti dôleäté k posúdeniu reklamácie. Reklamáciu Kupujúci doplní vhodným
dôkazoqým materiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, zaslaním vzorky vadného
tovaľu, zaslaním štítku na obale, prípadne celej strany kaľtónu so štítkom a pod'
Predávajúci je oprávnený preveriť u Kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného tovaru.
Vprípade, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu vsúlade suplatneným nárokom zvád
tovaľu v lehote podľa bodu 9 aŽ 11 tohto článku Rámcovej dohody, Kupujúci má právo
uplatnený nárok zváld tovaru nneniť, o čom bude Pľedávajúceho písomne (e-mailom)
informovať.

9. Predávajúci je povinný vprípade uplatneného náľoku podľa bodu 7.1. tohto článku na
vlastné náklady vymeniť vadný tovar zanoqý tovar bezvádnajneskôľ do l4 kalendárnych
dní odo dňa doručenia písomnej ľeklamácie Kupujúceho Pľedávajúcemu. Výmena vadného
tovaľu zanový tovarbezvádzaffiíaaj prevzatie a odvoz ľeklamovaného tovaru na vlastné
naklady Pľedávaj úceho.

10. V pľípade uplatneného nároku podľa bodu 7.2. tohto článku Rĺĺmcovej dohody je
Pľedávajúci povinný dodať chýbajúci tovaľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu alebo od vyznačenia
pľedmetnej vady (chýbajúceho tovaru) na dodacom liste.

11. Poskytnutie zľavy z kúpnej ceny podľa bodu 7.3. tohto článku Rámcovej dohody sa bude
realizovať formou dobropisu vystaveného Pľedávajúcim k príslušnej faktuľe. Predávajúci
je povinný vystaviť dobropis podľa ptedchádzajúcej vety a doručiť ho Kupujúcemu
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Pľedávajúcemu.
Zľ ava z kúpnej ceny je splatná najneskôľ do 1 4 dní odo dňa vystavenia dobľopisu.

12. Y prípade, ak Kupujúci využije právo odstupiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti
vadného tovaru, bude vadný tovar vľátený Pľedávajúcemu. Učinky odstupenia nastávajú
okamihom doručenia oznámeĺía o odstúpení Predávajúcemu. V takom prípade je
Predávajúci povinný vadný vrŕtený tovar na vlastné náklady prevziať od Kupujúceho
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vystaviť dobropis na
kúpnu cenu zaplateĺ:ú za vľátený tovaľ v lehote najneskôr do desiatich dní odo dňa
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odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doručiť ho Kupujúcemu. Vľátenie kúpnej ceny
podlä tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôi do 14 dní odo dňa vystäveniä
dobľopisu.

člĺnok lX.
Vlastnícke právo ku tovaru

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

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

čHnok x.
Zmluvné sankcie a náhľada škody

1. V prípade omeškania Pľedávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podľa čl. IV. bod
2 tejto Rámcovej dohody, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu uô .nyst. O,02 vo
z hodnoty nedodaného tovaľu zakaždý deň omeškania.

2. V prípade nevybavenia reklamácie tovaru v súlade s podmienkami a teľmínmi uvedenými
v čl. Vil. tejto Rámcovej dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Pľedávajúcámu
zmluvnú pokutu vo qýške 50,- EUR za každý, aj začaty deň omeškania so s|hením
povinnosti.

Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý podľa bodu 1 až 2 tohto článku tejto Rĺímcovej
dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Pľedávajúcemu vo fóľme faktúľy.
Uplatnením nráľoku na zaplatenie zrnluvnej pokuty nie je dotknuQý nrĺľok Kupujúceho na
nĺáhĺadu škody spôsobenej v dôsledku poľušenia povinností Predávajúceho v plnej vyške.
Zmluvné strany sa dohodli, žnkedávajúci nie je povinný zaplatiť zmluvnú pôtutu podľa
tohto článku v tom prípade, že omeškanie na stľane Predávajúceho bolo preuk ázateľne
spôsobené okolnost'ami vylučujúcimi zodpovednosť alebo neposkytnutím súčinnosti zo
strany Kupujúceho.

4. V prípade omeškania so splnením peňažlého záväzku podľa tejto Rámcovej dohody je
Predávajúci opľávnený fakturovaťKupujúcemuúrok z omeškaniavo výške o,ďz%z dlžnej
sumy zakaždý deň omeškania. omeškanie Kupujúceho so splnením peňažného záväzku
podl'a tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenii jetro zmluvných
povinností.

Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo ak;ýkol'vek záväzok vyplývajúci
ztejto Rámcovej dohody, je povinná nahĺadiť škodu tým spôsobenú drúej imluvnej
stľane v skutočnej výške.

Lehota splatnosti faktúr, ktoými bola vyúčtovanázmluvná pokuta alebo úľok z omeškania,
je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktury druhej zmluvnej stľane.

5

čhnok XI.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1. Táto Rĺámcová dohoda salzatválra na dobu uľčitú v trvaní 24 mesiacov od nadobudnutia
jej platnosti a účinnosti alebo do-vyčeľpania celkovej kúpnej ceny uvedenej v Prílohe č. l,
podľa toho, čo nastane skôr. Čiastkové kúpne zrnluvy (objeánávky) uzavreté med,zi

6.
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Kupujúcim a Pľedávajúcim do posledného trvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
dohody, budú zreali zov ané na zékLade podmienok tejto Rámcovej dohody.

2. Rrímcová dohoda môŽe byť ukončená aj pred uplynutím doby, na ktoru bola uzavretá, a to
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) písomnou qýpoveďou,
c) odstúpením od zĺrlluvy,
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bezprávneho nástupcu.

3. Zmluvné strany sú oprávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedať ajbez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota zo stľany Kupujúceho je 1 (eden) mesiac, zo stľany
Pľedávajúceho je 6 (šesť) mesiacov azačína plynúť prvym dňom kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej
stľane.

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je opľávnená odstúpiť od tejto Rámcovej dohody
v pľípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
odstúpenie musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody
odstúpenia. odstúpenie nadobúda pľávne účinky doľučením oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej stľane. Zapodstatné porušenie zľlluvných povinností sa pre účely tejto Rrĺmcovej
dohody považuje poľušenie, ktoré je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode uvedené, bez
povinnosti zľnluvnej strany poskytnúť dodatočnú lehotu na nápravu alebo porušenie
akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti, ak kjej nápľave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej
primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstľánenie tohto porušenia.
Zmluvne strany sa dohodli, že plnenia poskytnuté zmluvnými stranami navzájom do
okamihu zániklĺ Rámcovej dohody sikaždázo zmluvných strán ponecháva.

čHnok XII.
Riešenie spoľov

1. Zmluvne strany sazaväzujil,žev pnpade spoľov o obsah a plnenie tejto Rĺĺmcovej dohody
vynaložia všetko úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požaďovať, k tomu, aby tieto
spory boli vyriešené cestou zmieru, najmĺi" aby boli odstránené okolnosti vedúce k vzniku
práva od Rámcovej dohody odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej neplatnosť.

2. Ak sa nedohodnú zmluvné stľany na spôsobe riešenia vzájomného sporu' má každá zo
zmluvných strán pľávo predloŽiť Spoľ na ľozhodnutie pľíslušného súdu.

článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy touto Rámcovou dohodou bližšie neupľavené sa ďalej ľiadia príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. Práva a povinnosti vyplývajirce z tejto Rámcovej dohody pre zmluvné strany prechádzaji
v celom ľozsahu na prípadných pľávnych nástupcov všetkých zmluvných stľán.

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

4. Žiadna zmluvná strana nie je opľávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktoľá jej na
zák|ade tejto Rámcovej dohody vzrikla, bez pľedchádzqiceho písomného súhlasu dľuhej
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zrrrluvnej stľany.-KoĺTi.- y rozp9ľ9 s dohodou podľa predchádzajúcej vety je v zĺrysleustanovenia $ 525 ods. 2 občianskeho ziĺkonníka absolútne neplatrrym pravnym úkonom.

5' Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluvapľedstavuje slobodný avážny pľejav ich vôle'je pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvoľená v iiesni a za nátpadne nevýhodnýchpodmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6' Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, zktorychkaždÝmá platnost' originálu. Každý Kupujúci obdrží po jednom' 
"yr'oi*";j;'ž;íňkísamosprávny kľaj l vyhotovenie a Pľedávajúci 1 vyhotovenie zĺnluvy.

7' Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stľanami uskutočnená v súvislostistouto Rámcovou dohodou bude adresovaná pľíšlušnej zmluvnej 
't 

Á., v slovenskomjaryku a bude sa povaŽovať za doručenú v pĺpäae:
7 'I ' doručenia faxom po tom, ako bolô oäosielateľovi doručené potvrdenie, že pľenos

údajov prebehol v poľiadku;
7 '2' osobného doručenia prostredníctvom kuľiéľskej služby alebo inak, po jej pľijatí

adľesátom;
7.3. doručenia e-mailom okamihom odoslania spľávy;
7 '4' doporučenej zasielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo napotvľdení o tom, že ju adľesát odmietoI prevnaĺ, alebo v ktoqý márne uplynie

odbeľná lehota pľe vyzdvihnutie zásielky na pošte, doľučovanej poštou zmluvnej
stľane, alebo v ktoý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej stranó
prellkázatel'ne zamestnancom pošty vyznačená poinat*a, že ,,adresát saodsťahoval'', ,oadľesát nemlámy". alebo iná poznámka podobného výzramu, ak
sa súčasne táto poznámkazakladána pľavde.

8' Dôležité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napr. oznámenie o predčasnom
ukončení Rámcovej dohody, návrh nováóie 

'-t,'u''eno vďahu ainé dôleŽitó písomné
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporueene.; zásielky
a budú adľesované zástupcom zmluvných stľán oprävneným podpisovať Rámcovú dohodu.

9' Predávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto Rámcovej dohody prostľedníctvom
subdodávateľov, tym však nie je j:rt"*u zodóovednost' ŕredávuií*Ĺo za plneniepredmetu tejto Rámcovej dohody. Úaaie o všetkých známych subdódávateľoch v časeuzatvorenia tejto Rámcovej dohody uvádzaPredávájúci v pľflôhe č.2. Znoveň sa zmluvné
strany dohodli, žePredávajúcivždy do 15 dnípo skónčeníĹaždehoštvľt'rokaplatnosti tejtoRiímcovej dohody. zaktualizýe azašle Kupujúcemv Zoznam svojich subdodávateľov,pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyňoiovenia tohto ,ooru^ra v štruktúľe podľaprílohy č'2. AkPľedávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle ŕ.rp,r3ĺ".-u, má saza to, že zoznam subdodávateľov sa. oproti poslednej verzii zoznamu ä';ut o nezmenil.
Zryluvné strany sa súčasne dohodli, Že v pĺpad. uľ o Pľedávajúceho dôjde k zrnene
subdodávateľa počas plynutia štvľt'roka platnosti tejto Rámcovej áohody, je Pľedávajúci
oprávnený nového subdodávateľa oznámiť Kupujúóemu aj mimo aktuálizácie v zmysletohto odseku auvedené je považovane za ri'adne oznámenie nového subdodávatel,a.
Zmluvné stľany sa zároveň dohodli, že_{upr1júci je opľávnený kedykoľvek počas platnosti
tejto Rámcovej dohody vyžadovať od ľrädávají".ho, aby mu čznámil poaĺ.t akým sajednotliví subdodávateliapodieľajtnaplnenípľédmetuRámcovej dohody a Pľedávajúci je
povinný túto informáciu Kupujúcemu bezodkladne poskytnúť.

10' Táto Ŕámcová dohoda naiJobúda platnost' dňom jej podpísa nia zmluvnýtni stľanami a
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

^ä.".;"ó"iu 
postupom iodľa zákona č.
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2lllz000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám (ákon o slobode infoľmácií) v zneni
neskoľších predpisov.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č' 1 obsahujúca:
- špecifikácia pľedmetu zákazky _ Kontrastné pľostriedky na rôntgenovanie 3

- predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zákazky
- kúpne ceny (ednotkové) predmetu zákazky
Neoddelitel'nou súčasťou tejto Rámcovej dohody je aj Príloha č. 2 Zoznam
subdodávateľov.

Predávajúci:

V Bľatislave, dňa: ...(,.Í:.PÍ'

RNDľ. Karel Ze|ený, CSc. konatel's

Kupujúci:

V Čadci' dňa: , ŕ"b-4
-.,cká r|emocn|ca

'tou Gauca
JADCA
,l-

Kv -- .s poliklinikou Cadca
Senfeld, MBAIng.

ľiaditel'

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 4 /'-1a4.(.

I
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDľ. Ivana

Ing. Ľudmila
riaditel'ka

VT
,;W,(,

n1 t"lA

Ho*oo.unsil äocll[a s polilĺiniľou Tľstená
MUDľ. Marián Tholt

ľiaditel'

/ti/

p.rročn'o{ti

/

i l,,l '.i;;, ill:,:1., , :.: . ,,:, :li;ii,t:,,-:il
'ľĺ;ji}. j,,l, i:-;]ii:i ,' :.i1..':,..,,ý l'ĺ.ĺ;ĺil5

ľ},-:jlll,,lĺl.::|ĺĺl,:ĺi 1
03i 21t i-i1;ĺuvsĺĺý iiiikuĺáš

Liptovslý Mikuláš

V Dolnom Kubíne, anu,'(...(...{.L(,, .,,,,:i'l'*iĺ:jii:;il-
i,;liiii:ĺĺlslĺá 25 1

0)1 :;:]] Liptovský ľjikuláš

Dolnoo ľavská n em o cnica s p 
" 
likli;lŕ;í MUDľ. L. Nä;'šEtl3'lj'd#Jiffifiä$##ffiffi

PhDľ. Jozef Mintál, MBÁ 026 14 oot_lĺÝ xutjiru

riaditel, 
' Riallľ'uo
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Príloha č. 1
- špecifikácia pľedmet u zákazky_ Kontľastné prostľiedky na rcintgenovanie 3- pľedpokladané mnoŽstuo p.";"ĺnJi'ĺp"r"äy ää# z-akazky- kúpne ceny (ednotkové)ó'.-iň"i" 

'ä""ty
,,/
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Príloha č.1.
Prĺloha "F" Návrh na pInenie kritéria

Predmet zákazky:,,Kontrastné prostriedky na rontgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriad'ovateľskej
pôsobnosti ŽsK" - časť 3.

obchodné meno uchádzača: MGP, spol. s r'o.'

Adresa/sídlo uchádzača: Šusrckova 2,85104 Bratislava 5

lČo:00684023

DlČ: 2020318289

Cena predmetu zákazky lyjadrená v € vrátane DPH: . 6134,04
Uchádzač Wšku ceny uvedie na dve desatinné miesta'

Čestne vyhlasujem, Že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloŽenou ponukou.

V Bratislave, dňa

(. ľ ĺnĺ,ĺ

Fyzická osoba alebo št, ooĺl: RNDr. Karel Zelený, CSc.

Názov poloŽky Poč. ks Jedn. cena
bez DPH

Cena celkom
bez DPH Kód ŠUKL

Ĺ/ Lieky s účinnou látkou jodixanol vo forme
injekčného roztoku s koncentráciou jódu 32o
mýml, v predpokladanom mnoŽstve 20o fliaš,
pričom kaŽdá fl'aša obsahuje liek v mnoŽstve
predstavujúcom obiem 1oo ml.

2oo fliaš 278,82 5576,40
14989

Spolu bez DPH 5576,40

Spolu s DPH 6t34,O4
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Pľíloha č. 2 Zoznamsubdodávateľov

Dátum:

ť.r, ĺ,oĺ4

Podpis: RNDr. Karýc'- - CSc.
(osoba alebo osoby s'pľávom podpisovať v mene poslĺytovateľa)

Por
číslo

označenie
subdodávateľď

podiel subdodávky
na

osobďosoby
oprávnené konať

v mene subdodávateľa
(meno a priezvisko)

Bydlisko osoby
opľávnenej konať

v mene
subdodávateľa

Dátum naľodenia
osoby opnívnenej

konať v mene
subdodávateľa

I 0,00

2. 0,00

-t
0,00
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