Kúpna zmluva č. Z20216324_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, Slovenská republika
44570783
2022738586
SK 2022738586
IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0034 3048
+421 232616005

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MED - ART, spol. s r.o.

Sídlo:

Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

34113924

DIČ:

2020411085

IČ DPH:

SK2020411085

Bankové spojenie:

IBAN: SK5902000000002777135851

Telefón:

0377753228

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Metylprednizolón

Kľúčové slová:

lieky, Metylprednizolón

CPV:

33642200-4 - Kortikosteroidy na systémové použitie

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x2ml/125mg
2. Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x4ml/250mg
3. Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x1ml/40mg
4. Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x7,8ml/500mg
Položka č. 1:

Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x2ml/125mg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Metylprednizolón

PLV IOL

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ATC skupina:

H02AB04

názov ATC skupiny:

Metylprednizolón

názov účinnej látky:

Metylprednizolón

merná jednotka:

ks

veľkosť mernej jednotky:

1x 2ml/125mg

množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

metylprednizolón 2ml/125mg
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Minimum

Maximum
800

Presne

lieková forma:

PLV IOL

cesta podania:

intravenózne, intramuskulárne

vonkajší obal produktov musí obsahovať údaje podľa §
61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÁNO

Položka č. 2:

Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x4ml/250mg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Metylprednizolón

PLV IOL

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ATC skupina:

H02AB04

názov ATC skupiny:

Metylprednizolón

názov účinnej látky:

Metylprednizolón

merná jednotka:

ks

veľkosť mernej jednotky:

1x 4ml/250mg

množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

metylprednizolón 4ml/250mg

lieková forma:

PLV IOL

cesta podania:

intravenózne, intramuskulárne

vonkajší obal produktov musí obsahovať údaje podľa §
61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÁNO

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

1000

Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x1ml/40mg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Metylprednizolón

PLV IOL

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ATC skupina:

H02AB04

názov ATC skupiny:

Metylprednizolón

názov účinnej látky:

Metylprednizolón

merná jednotka:

ks

veľkosť mernej jednotky:

1x 1ml/40mg

množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

metylprednizolón 1ml/40mg

lieková forma:

PLV IOL

cesta podania:

intramuskulárne

vonkajší obal produktov musí obsahovať údaje podľa §
61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÁNO

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

1500

Lieky ATC skupiny č. H02AB04 - Metylprednizolón 1x7,8ml/500mg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Metylprednizolón

PLV IOL

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum
1000

Presne

ATC skupina:

H02AB04

názov ATC skupiny:

Metylprednizolón

názov účinnej látky:

Metylprednizolón

merná jednotka:

ks

veľkosť mernej jednotky:

1X 7,8/500mg

množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

metylprednizolón 7,8ml/500mg

lieková forma:

PLV IOL

cesta podania:

intramuskulárne

vonkajší obal produktov musí obsahovať údaje podľa §
61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÁNO

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.POZOR !!!Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom
zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i) Čl. XVIII 2. časti Všeobecných zmluvných podmienok
elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.
2. POZOR !!! Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov splatnosť faktúry v lehote do 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných
podmienok EKS. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.
3. 3. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktné údaje osoby
oprávnenej k poskytovaniu informácií a prijímaniu objednávok týkajúcich sa predmetnej zákazky. Minimálny rozsah údajov /
meno, priezvisko, telefónne číslo, e -mail/.
4. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať štruktúrovaný rozpočet ceny
predmetu zákazky t.j. všetkých ponúkaných produktov, ktoré spĺňajú technickú špecifikáciu predmetu zákazky uvedenom v
Opisnom formulári. Požaduje sa vyplniť Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky, uvedený v prílohe (Ďalej len
"Štruktúrovaný rozpočet").
5. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať neoverenú fotokópiu súhrnu
charakteristických vlastností lieku, prípadne iného ekvivalentného dokladu, ktorý musí obsahovať popis vlastností, parametrov
a hodnôt ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol objednávateľ posúdiť splnenie technických špecifikácií (ku
všetkým ponúkaným produktom uvedeným v štruktúrovanom rozpočte). Jednotlivé produkty môžu byť dodané až po ich
odsúhlasení verejným obstarávateľ, ktorý posúdi splnenie technické špecifikácie.
6. V prípade, ak má dodávateľ v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi, je povinný postupovať v súlade s príslušnými
ustanoveniami OPET a zákona o VO.
7. Objednávateľ má právo žiadať ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie. Dodávateľ je povinný túto
dokumentáciu doručiť do 48 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak.
8. Dodanie tovaru bude prebiehať formou objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, pričom objednávateľ nie je
povinný odobrať celkové predpokladané množstvo tovaru.
9. Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty
uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr. Predpokladané množstvo je na obdobie 12 mesiacov.
10. Dodávateľ je povinný dodať nový nepoužitý tovar do 24 hodín od odoslania objednávky objednávateľa v pracovných dňoch
(do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky).
11. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a
zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
12. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, nemocničná lekáreň, v čase od 8.00 do
14.00 hod.
13. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach. Cena je
konečná vrátane všetkých nákladov dodávateľa.
14. Celkové množstvá a druhy jednotlivých tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá a
druhy tovaru v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
15. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35% výrobcom stanovenej
expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
V prípade dodania tovaru s ohrozenou expiráciou (nad 35%) má objednávateľ právo takýto tovar podľa vlastného uváženia
odmietnuť prevziať, ak sa nedohodnú inak.
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16. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.
17. Nedodržanie požiadavky č. 1, 2, 4, 5, 16, 29, 31 ,32, 33, 36, 37 objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa
doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie
od zmluvy.
18. Objednávateľ je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo tovaru, dodávateľ nemá z tohto dôvodu právo na
ušlý zisk.
19. Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe
objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb objednávateľa.Dodávateľ potvrdí doručenie objednávky
odoslaním potvrdzujúceho e-mailu objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po jej odoslaní.
20. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cena bez DPH, jednotkovú cenu s DPH,
sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na
2 desatinné miesta.
21. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
22. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
23. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo
tovaru na základe objednávky objednávateľa a potvrdeného dodacieho listu.
24. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí
uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený),
25. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru
objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ
je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.
26. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.Dodávateľ je
povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.
27. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne,
oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.
28.V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má
objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta podľa tohto bodu zmluvy je splatná v lehote päť kalendárnych dní po
doručení písomne uplatneného nároku objednávateľa.
29. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena")
za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto
nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac
ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
30. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v
príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v
príslušnej výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
31. POZOR !!! Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje
pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky
veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.
32. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou.
33. V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname
zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene
informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku,
predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety
nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
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34. Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne,
bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny (predložením kópie dokladov, ktorými preukáže
oprávnenosť vykonaných zmien), najmä:
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu,
zmena názvu tovaru a pod.),
- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
35. Dodávateľ čestne vyhlasuje, že má povolenie MZ SR na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa zákona č.362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie musí byť platné minimálne do
konca zmluvného obdobia.
36. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa
zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba
stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39
Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.
37. Dodávateľ predložením ponuky akceptuje dodávku na dve odberné miesta odberateľa bez nároku na dodatočné účtovanie
dopravných nákladov.
38. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodávateľ je povinný v prípade avizovaného výpadku tovaru na slovenskom alebo
zahraničnom trhu o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať verejného obstarávateľa a dodať verejnému
obstarávateľovi za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, ak adekvátna náhrada bude v identickej ATC
skupine a výška kúpnej ceny takto dodanej adekvátnej náhrady bude totožná, prípadne nižšia ako výška kúpnej ceny
objednávaného tovaru. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie povinnosti
dodávateľa
a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
39. Dodávateľ berie na vedomie, že ak nebude počas platnosti tejto zmluvy schopný z dôvodu okolností na jeho strane dodať
tovar podľa objednávky v dohodnutej lehote, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality
od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky Metylprednizolón.xlsx

Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky Metylprednizolón.xlsx

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Satinského 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.04.2021 00:00:00 - 14.04.2022 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

4300,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 338,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 071,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 11:30:01
Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MED - ART, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 6 z 6

