
Rámcová dohoda č. Z202122173_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Sídlo: Rínok 334, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika
IČO: 00607274
DIČ: 2021103172
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6281800000007000287090
Telefón: 0910969869

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PURUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 31643451
DIČ: 2020611538
IČ DPH: SK2020611538
Bankové spojenie: IBAN: SK7102000000003016640372
Telefón: 0903224927

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farmaceutické výrobky
Kľúčové slová: Lieky a liečivá
CPV: 33600000-6 - Farmaceutické výrobky; 33610000-9 - Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú 

premenu; 33611000-6 - Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou; 33612000-3 - Liečivá pre
funkčné gastrointestinálne poruchy; 33613000-0 - Preháňadlá; 33614000-7 - Antidiaroiká, 
črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá; 33616000-1 - Vitamíny; 33617000-8 - Minerálne 
doplnky; 33621100-0 - Antitrombotické činidlá; 33621200-1 - Antihemoragiká; 33621300-2 -
Antianemické prípravky; 33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém; 33622200-8 - 
Antihypertenzíva; 33622300-9 - Diuretiká; 33622400-0 - Vazoprotektory; 33622500-1 - 
Antihemoroidiká na lokálne použitie; 33622600-2 - Betablokátorové činidlá; 33622700-3 - 
Kalciové upchávače kanálikov; 33622800-4 - Činidlá pôsobiace na renín-angiotenzínový 
systém; 33630000-5 - Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny systém; 33631000-2 - 
Liečivá pre dermatológiu; 33631400-6 - Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické 
použitie; 33631500-7 - Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické 
prípravky; 33631700-9 - Prípravky proti akné; 33632000-9 - Liečivá pre muskuloskeletálny 
systém; 33632100-0 - Protizápalové a protireumatické prípravky; 33632200-1 - Svalové 
relaxanciá; 33640000-8 - Liečivá pre močovopohlavný systém; 33642000-2 - Systémové 
hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov; 33650000-1 - Všeobecné antiinfekčné 
látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a 
imunomodulačné činidlá; 33651100-9 - Látky ničiace baktérie na systémové použitie; 
33661100-2 - Anestetiká; 33661200-3 - Analgetiká; 33661300-4 - Antiepileptiká; 
33661400-5 - Liečivá proti Parkinsonovej chorobe; 33661500-6 - Psycholeptiká; 
33661600-7 - Psychoanaleptiká; 33661700-8 - Ostatné liečivá pre nervový systém; 
33662100-9 - Oftalmologiká; 33670000-7 - Liečivá pre dýchací systém; 33675000-2 - 
Antihistaminiká na systémové použitie; 33692000-7 - Lekárske roztoky; 33692100-8 - 
Infúzne roztoky; 33692700-4 - Glukózové roztoky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Lieky a liečivá

Funkcia
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Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov podľa potrieb objednávateľa na základe jeho objednávok. Súčasťou sú aj 
služby spojené s manipuláciou, naložením, dovozom a vyložením tovaru.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Liečivé čajoviny v nálevových vreckách, HLV90BA, per 
os 1,5g g 2000

Liečivé drogy v nálevových vreckách, HV90AA, per os 
1,5 g g 1000

Famotidín, A02BA03, per os 20mg tbl_flm 1000

Kombinácie a komplexy hliníka, vápnika, horčíka, 
A02AD,per os 400mg tbl 2000

Omemprazol, A02BC01, per os 20mg kps 18000

Pantoprazol, A02BC02, per os 40mg tbl 6860

Butylskopolamín, A03BB01, per os 10mg tbl 1200

Domperidón, A03FA03, per os 10mg tbl 300

Drotaverín, A03AD02, parent. 40mg/2ml amp 100

Diastáza, A09AA01, per os 36,6 mg tbl 1000

Itoprid, A03FA07, per os 50mg tbl_flm 3000

Kyselina ursodeoxyocholová, A05AA02, per os 250mg tbl 3000

Metoklopramid, A03FA01, per os 10mg amp 1250

Multienzýmy(lipáza, proteáza, a ďalšie), A09AA02, per 
os 150mg amp 7500

Multienzýmy(lipáza, proteáza, a ďalšie), A09AA02, per 
os 220mg kps 12000

Silikóny, A03Ax13, per os 40mg kps 10000

Glycerol, A06AX01, supp.85%/2,06 čapík g 1800

Laktulóza, A06AD11, per os 667mg/1ml ml 132500

Aktívne uhlie, A07BA01, per os 300mg tbl 2400

Rifaximín,A07AA11,per os 200mg tbl_flm 1120

Antidiaroické mikroorganizmy, A07FA, per os 1ml ml 25000

Antipropulzíva, A07DA, per os 2,5mg tbl 1400

Kombinácia skupiny vitamínov, HLA05BA03, per os 
180+30 tbl 25000

Kyselina askorbová(vit.C), A11GA01, parent. 500 mg / 
5ml amp 400

Pyridoxín (vit.b6), A11HA02, parent. 50mg/1ml amp 500

Pyridoxín (vit.b6), A11HA02, per os 20mg tbl 3600

Thiamín (vit.b1), A11DA01, parent. 50mg/1ml amp 600

Thiamín (vit.b1), A11DA01, per os 50mg tbl 6000

Vitamíny skupiny B-komplex tbl 21400

Horčík (magnézium), rôzne soli v kombinácii, 
A12CC30,rozp.eff 250mg tbl 8000

Kalciumglukonát (vápnik), A12AA03, parent. 96mg/1ml ml 200

Síran horečnatý(horčík, magnézium), A12CC02, parent. 
100mg/1ml amp 250

Síran horečnatý(horčík, magnézium), A12CC02, parent. 
200mg/1ml amp 100

Enoxaparín, B01AB05, parent. 40 mg/0,4 ml amp 1500

Enoxaparín, B01AB05, parent. 60 mg/0,6 ml amp 1400

Enoxaparín, B01AB05, parent. 80 mg/0,8 ml amp 1250

Kyselina acetylsalicylová, B01AC06, per os 100 mg tbl 6720
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Nadroparín, B01AB06, parent. 3800IU/0,4ml amp 350

Nadroparín, B01AB06, parent. 5700IU/0,6ml amp 300

Fytomenadión, B02BA01, per os 20mg/1ml ml 500

Fytomenadión, B02BA01, parent. 10mg/1ml ml 25

Kyanokobalamín(vitamín B12), B03BA01, parent. 
1000ug/1ml ml 200

Kyanokobalamín(vitamín B12), B03BA01, parent. 
300ug/1ml ml 75

Kyselina listová (vitamín B9), B03BB01, per os 10 mg tbl 6000

Rôzne kombinácie, B03AE10, per os 320 mg tbl_flm 5000

Atorvastín, C10AA05, per os 20 mg tbl_flm 4800

Epinefrín (adrenalín), C01CA24, parent. 1mg/1ml amp 100

Molsidomín, C01DX12, per os 2 mg tbl 600

Molsidomín, C01DX12, per os 4 mg tbl 450

Trimetazidín, C01EB15, per os 35 mg tbl 2400

Rilmenidín, C02CA06, per os 30 mg kps 1000

Urapidil, C02AC06, per os 1mg tbl 2400

Furosemid, C03CA01, per os 40 mg tbl 2500

Hydrochlorotiazid, C03AA03, per os 25 mg tbl 300

Hydrochlorotiazid a diuretiká šetriace draslík, C03EA01, 
per os 5/50 mg tbl 450

Spironolaktón, C03DA01, per os 25 mg tbl_flm 2000

Glyceroltrinitrát, C01DA02, per os 0,5 mg tbl 300

Rutozid, kombinácie, C05CA51, per os 120 mg tbl_flm 7500

Organo-heparinoidy, C05BA01, derm. 2mg/1g g 2400

Diosmin a Hesperidón,C05CA04, per os 90 kps 10800

Cinchokaín, C05AD04, supp. 2,5mg/1čapík ks 700

Cinchokaín, C05AD04, supp. 10mg/1g g 1400

Bisoprolol, C07AB07, per os 5 mg tbl_flm 4500

Metoprolol, C07AB02,per os 50mg tbl 8000

Nebivolol, C07AB12, per os 5 mg tbl 2520

Karvedilol,C07A602, per os 12,5 mg tbl_flm 1800

Amlodipín, C08CA01, per os 5 mg tbl 5400

Nitrendipín, C08CA08, per os 20 mg tbl 1500

Verapamil, C08DA01, per os 40 mg tbl 750

Iné liečivá, V03AX , per os 2,5%/1000ml lag 2500

Verapamil, C08DA01, per os 240 mg tbl 600

Perindopril, C09AA04, per os 5 mg tbl_flm 4500

Perindopril, C09AA04, per os 4 mg tbl 2400

Perindropil a diruetiká, C09BA04, per os 4/1,25 mg tbl 1260

Ramipril, C09AA05, per os 2,5 mg tbl 600

Ramipril, C09AA05, per os 5 mg tbl 1200

Trandolapril, C09AA10, per os 2 mg kps 560

Dechty, D05AA, derm. 90mg/1g g 1200

Iné dermatologiká, alumíniumacetotartarát, D11AX, 
derm. 100mg/1g g 10000

Kalciumpantotenát, D03AX04, derm. 50mg/1g ml 12000

Dimetindén, D04AA13, derm. 1mg/1ml g 4000
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Klotrimazol, D01AC01, derm. 10mg/1g g 2000

Iné antibiotiká na lokálne použitie, D06AX, 
derm.250IU/3300IU/1g g 900

Iné antibiotiká na lokálne použitie, D06AX, lok.  
3300/2500/lag ks 100

Triamcinolón a antiseptiká,D07BB03, derm. 
1mg/10mg/1g g 1000

Retinoidy na lokálne použitie na akné, D10AD, derm. 
1600IU/3000IU/1g g 5000

Diklofenak, M02AA15, derm. 10mg/1g g 30000

Diklofenak, M01AB05, per os 50 mg ml 13000

Diklofenak, M01AB05, parent. 75mg/3ml amp 600

Alopurinol, M04AA01, per os 100 mg tbl 1500

Alopurinol, M04AA01, per os 300 mg tbl 3000

Flurbiprofén, M01AE09, per os 50 mg tbl 600

Ibuprofén, M01AE01, per os 200 mg tbl_flm 7500

Ibuprofén, M01AE01, per os 400 mg tbl_flm 12000

Suxametónium, M03AB01, parent. 100 mg amp 500

Tolperizón, M03BX04, per os 150 mg tbl_flm 3000

Tamzulosín, G04CA02, per os 0,4mg kps 2500

Hydrokortizón, H02AB09, parent. 100 mg lag 30

Amoxicilín, J01CA04, per os 500 mg tbl 140

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, J01CR02, per os 
625 mg tbl_flm 3360

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, J01CR02, per os 
375 mg tbl_flm 315

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, J01CR02, per os 1 
g tbl_flm 2100

Cefuroxím, J01DC02, per os 500 mg tbl_flm 1000

Ciprofloxacín, J01MA02, per os 500 mg tbl_flm 2000

Klaritromycín, J01FA09, per os 500 mg tbl_flm 140

Klindamycín, J01FF01, per os 300 mg kps 1440

Norfloxacín, J01MA06, per os 400 mg tbl_flm 1200

Sulfametoxazol/trimetoprim, J01EE01, per os 480 mg tbl 2800

Iné celkové anestetiká, N01AX, i.v 1%/100ml ks 80

Iné celkové anestetiká, N01AX, i.v. 1%/50ml ks 3

Iné celkové anestetiká, N01AX, 5%/20ml ks 100

Pitofenóni a analgetiká,A03DA02, 500mg/1ml ml 3500

Metamizol, sodná soľ, N02BB02, i.m.,i.v. 500mg/1ml amp 400

Metamizol, sodná soľ, N02BB02, per os 500 mg tbl 10000

Paracetamol, N02BE01, per os 500 mg tbl 9000

Karbamazepín, N03AF01, per os 200 mg tbl 1000

Karbamazepín, N03AF01, per os 150 mg tbl 750

Karbamazepín, N03AF01, per os 300 mg tbl 2000

Kyselina valproová, N03AG01, per os 500 mg tbl 30000

Lamotrigín, N03AX09, per os 100 mg tbl 1200

Levetiracetam,N03AX14, per os 250 mg tbl_flm 4000

Pregabalín, N03AX16, per os 75 mg tbl 5400

Biperidén, N04AA02, i.m.,i.v. 5mg/1ml amp 250
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Biperidén, N04AA02, per os 2 mg tbl 15000

Alprazolam, N05BA12, per os 0,25 mg tbl 15000

Alprazolam, N05BA12 , per os 0,5 mg tbl 5400

Alprazolam, N05BA12, per os 1 mg tbl 1200

Aripiprazol, N05AX12, per os 10 mg tbl 1680

Aripiprazol, N05AX12, per os 15 mg tbl 1680

Bromazepam, N05BA08, per os 1,5 mg tbl 7000

Bromazepam, N05BA08, per os 3 mg tbl 1400

Buspirón, N05BE01, per os 5 mg tbl 4200

Buspirón, N05BE01, per os 10 mg tbl 4200

Cinolazepam, N05CD13, per os 40 mg tbl 3600

Diazepam, N05BA01, parent. 5mg/1ml amp 2500

Diazepam, N05BA01, per os 2 mg tbl 14000

Diazepam, N05BA01, per os 5 mg tbl 31000

Diazepam, N05BA01, per os 10 mg tbl 20000

Flufenazín, N05AB02, parent. 25mg/1mg amp 250

Flupentixol, N05AF01, parent. 20 mg/1ml amp 500

Haloperidol,N05AD01,per os 2mg/1ml ml 15000

Haloperidol, N05AD01,parent. 5mg/1ml amp 900

Haloperidol, N05AD01,per os 1,5mg tbl 20000

Haloperidol,N05AD01, parent. 50mg/1ml amp 200

Hydroxyzín,N05BB01, per os 25 mg tbl_flm 12500

Chlórprotixén,N05AF03, per os 15 mg tbl_flm 30000

Chlórprotixén,N05AF03, per os 50 mg tbl_flm 12000

Klozapín, N05AH02, per os 25 mg tbl 10000

Klozapín, N05AH02, per os 100mg tbl 22500

Levomepromazín, N05AA02, parent. 25mg/1ml amp 600

Levomepromazín, N05AA02, per os 25 mg tbl 20000

Mefenoxalón,N05BX01,per os 200 mg tbl 6000

Olanzapín, N05AH03, per os 5 mg tbl 12600

Olanzapín, N05AH03, per os 10 mg tbl 15400

Oxazepam,N05BA04, per os 10 mg tbl 3600

Risperidón, N05AX08, per os 1 mg tbl_flm 9000

Risperidón, N05AX08,per os 2mg tbl_flm 4500

Sulpirid, N05AL01, per os 50 mg kps 4500

Sulpirid, N05AL01, per os 200 mg kps 240

Tiaprid, N05AL03, per os 100 mg tbl 60000

Tiaprid, N05AL03, parent. 100mg2ml amp 240

Ziprasidón, N05AE04, per os 40 mg kps 300

Ziprasidón, N05AE04, per os 60 mg kps 300

Ziprasidón, N05AE04, per os 80 mg kps 300

Zolpidem, N05CF02, per os 10 mg tbl_flm 12000

Zuklopentixol, N05AF05, parent. 200mg/1ml amp 150

Zuklopentixol, N05AF05, per os 10 mg tbl 5000

Kvetiapín,N05AH04, per os 25 mg tbl_flm 12000

Kvetiapín, N05AH04, per os 100 mg tbl_flm 6000

Kvetiapín, N05AH04, per os 200 mg tbl_flm 6000
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Kvetiapín, N05AH04, per os 200 mg tbl_plg 6000

Kvetiapín, N05AH04, per os 300 mg tbl_plg 6000

Paliperidón, N05AX13, per os 3mg tbl_plg 300

Paliperidón, N05AX13, per os 6mg tbl_plg 300

Paliperidón, N05AX13, per os 9mg tbl_plg 300

Citalopram, N06AB04, per os 20 mg tbl_flm 2400

Dosulepín, N06AA16, per os 25 mg tbl 2200

Dosulepín, N06AA16, per os 75 mg tbl 2400

Escitalopram, N06AB10, per os 10 mg tbl_flm 11760

Fluvoxamín, N06AB08, per os 50 mg tbl_flm 1800

Klomipramín,N06AA04, per os 25 mg tbl 900

Klomipramín, N06AA04, per os 75 mg tbl 400

Mirtazapín, N06AX11, per os 15 mg tbl_flm 7500

Mirtazapín, N06AX11, per os 30 mg tbl_flm 8100

Paroxetin, N06AB05, per os 20mg tbl 900

Piracetam, N06BX03, per os 1200 mg tbl_flm 17100

Piracetam, N06BX03, parent. 200g/1ml amp 100

Sertralín, N06AB06, per os 50 mg tbl_flm 9000

Trazodón, N06AX05, per os 150 mg tbl 12000

Venlafaxin, N06AX16, per os 75 mg kps 6000

Venlafaxin, N06AX16, per os 150 mg kps 6000

Venlafaxin, N06AX16, per os 37,5 mg kps 900

Vinpocetín, N06BX18, per os 5mg tbl 1500

Vinpocetín, N06BX18, per os 10 mg tbl 900

Amitriptylín, N06AA09, per os 25 mg tbl_flm 500

Memantin, N06DX01,per os 10 mg tbl_flm 1120

Memantin, N06DX01,per os 20 mg tbl_flm 560

Donepezil,N06DA02, per os 5 mg tbl_flm 560

Duloxetín, N06AX21, per os 60 mg kps 1680

Akomprosát,N07BB03, per os 333 mg tbl 4200

Betahistín, N07CA01, per os 24 mg tbl 1000

Iné antiinfektíva,S01AX,int.oph 0,5mg/1ml g 1300

Iné antiinfektíva, S01AX, int.oph 1mg/1g g 150

Rôzne antibiotiká, kombinácie, S01AA30, ung.oph 
250IU/200g g 450

Ambroxol,R05CB06, per os 30 mg tbl 2400

Guajfenezín, R05CA03, parent. 0,5g/10ml amp 200

Guajfenezín, R05CA03, per os 200 mg tbl 3000

Cyproheptadín, R06AX02, per os 4 mg tbl 3600

Dimetindén, R06AB03, per os 1mg/1ml ml 1000

Iné antihistaminiká na systémové použitie, R06AX, per 
os 2,25 mg tbl 2600

Prometazín,R06AD02, per os 25mg tbl_flm 10000

Cetirizín, R06AE07, per os 10 mg tbl_flm 9000

Desloratadín, R06AX27, per os 5mg tbl 3000

Iné liečivá,V03AX, per os 2,50% lag 30

Elektrolyty,B05BB01, parent. 0,9%/500ml lag 700
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Elektrolyty,B05BB01, parent. 0,9%/500ml lag 250

Sacharidy,B05BA03,parent. 25g/500ml lag 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ je povinný do 10 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi :

1.1 Podrobný aktualizovaný Cenník liekov v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácií a to písomne v listinnej 
forme,podpísaný štatutárnym zástupcom dodávateľa a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte Excel.

1.1 a) cenník liekov bude obsahovať nasledovné minimálne informácie:názov lieku, balenie (merná jednotka), 
množstvo,jednotková cena za balenie bez DPH, jednotková cena za balenie s DPH, celková cena bez DPH, celková cena s 
DPH

1.2 Originál alebo overenú kópiu povolenia vydaného samosprávnym krajom na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 
voverejnej lekárni

1.2 a) povolenie podľa bodu 1.2 sa vyžaduje z dôvodu, že objednávateľ nemá zriadenú nemocničnú lekáreň, vo väzbe 
napríslušný právny predpis, ktorý neumožňuje odoberať lieky priamo od distribučných spoločností

1.3 Originál alebo overenú kópiu povolenia na manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi

1.4 Čestné vyhlásenie, že dodávateľ zabezpečí dodanie individuálne pripravovaných liečiv a to podľa potreby a 
špecifikácieobjednávateľa z dostupných liečiv

1.5 Čestné vyhlásenie, že všetky ponúkané výrobky uvedené v technickej špecifikácií predmetu zákazky sú certifikované 
alebomajú pridelené ŠUKL kód.

1.6 Dodávateľ je povinný najneskôr do 2 dní po uzatvorení zmluvy oznámiť objednávateľovi kontaktnú osobu, ktorá 
budeoprávnená konať v mene dodávateľa vo veciach plnenia zmluvy

1.6.1 Dodávateľ v oznámení uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej pozíciu u dodávateľa a kontaktné údaje v rozsahu,
adresa na doručovanie listín, tel. č., e-mailovú adresu

1.6.2. Dodávateľ nie je oprávnený zadať celý predmet zákazky na plnenie tretej osobe - subdodávateľovi. Zadaním predmetu 
zákazky tretej osobe - subdodávateľovi v objeme 100% predmetu zákazky, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

2. Nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 1.1 až 1.5 považuje objednávateľ za podstatné porušenie 
zmluvnýchpodmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné 
porušeniezmluvných podmienok dodávateľom.

- pri uplatnení zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok bude objednávateľ postupovať v 
zmysleustanovení obchodného zákonníka a iných právnych predpisov

- pri uplatnení titulu možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom, 
budeobjednávateľ postupovať v súlade s OPET-om a ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi

3. Dodávateľ sa zaväzuje touto rámcovou dohodou vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zabezpečiť 
komplexnú dodávku farmaceutických výrobkov uvedených v rámcovej dohode alebo v prílohe s jednotkovými cenami 
doručenej Objednávateľovi po uzatvorení rámcovej dohody vrátane poskytovania lekárenských služieb. Predmetom tejto 
rámcovej dohody bude upresňovaný podľa potrieb objednávateľa v jednotlivých objednávkach (vrátane príbuzného sortimentu 
farmaceutických výrobkov) počas obdobia platnosti rámcovej dohody.

4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v lehote : do 24hod. od potvrdenia objednávky v prípade štandardných 
farmaceutických výrobkov, do 6hod od potvrdenia objednávky v prípade akútnych farmaceutických výrobkov.

4.1 Do dodacieho termínu sa nepočíta čas od piatku 15:00hod do pondelka 8:00 hod., dni pracovného pokoja  a štátne sviatky.

4.2. Vrátane dopravy na miesto plnenia

4.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade, ak tovar v momente dodania má 6 mesiacov do 
výrobcomstanovenej exspiračnej doby

4.4 Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy /z dôvodov nepriaznivých okolností na strane dodávateľa/
dodať časť predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať danú časť zákazky zodpovedajúcej kvality 
inémudodávateľovi

5. Rámcová dohoda sa uzatvára na 12 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu a to podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností nastane skôr.

6.Dodávka predmetu zákazky bude poskytovaná počas celého zmluvného obdobia priebežne na základe čiastkových 
objednávok Objednávateľa.

7. Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných noriem.

8. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednané a dodané množstvo tovaru.
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9.Objednávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom ako aj druhmi liekov uvedenými v tejto rámcovej dohode. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové množstvá jednotlivých položiek predmetu rámcovej dohody 
(vrátane príbuzného sortimentu farmaceutických výrobkov)podľa vlastných potrieb za predpokladu, že sa neprekročí celkový 
finančný limit pre podlimitnú zákazku počas celého zmluvného obdobia.

10.Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky.

11. Spolu s predmetom dodania bude Objednávateľovi odovzdaný dodací list.

12. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia za skutočne objednaný a dodaný tovar.

13. Ceny sú pevné a nebudú podliehať žiadnym cenovým vplyvom a pridaným hodnotám, okrem prípadu, ak dôjde k zníženiu 
cien zmluvného sortimentu liekov. V takomto prípade sa adekvátne percentom zníženia týchto cien, zníži aj dohodnutá 
zmluvná cena liekov. Základom pre výpočet percenta zníženia je cena lieku uvedená v Zozname kategorizovaných liekov 
platnom v čase podpisu tejto dohody. V prípade rozšírenia predmetu zákazky bude objednaný tovar dodávaný so zľavou 5% z 
ceny určenej kategorizáciou ako maximálna cena lieku vo verejnej lekárni(stĺpec ,,Konečná cena" v Zozname 
kategorizovaných liekov),

resp.ak ide o tovar mimo kategorizácie , so zľavou 5% z bežnej predajnej ceny.

14. Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, 
tento Dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu 
a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa §7 zákona č.222/2004 Z.z a bude povinný odviesť DPH v SR 
podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

15. Ak je Dodávateľ v omeškaní s odovzdávaním predmetu rámcovej dohody je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z ceny rámcovej dohody za každý deň z omeškania.

16. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade neuhradenia faktúry v deň jej splatnosti, je Objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% z ceny rámcovej dohody za každý deň z omeškania.

17. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť zmenu lieku a liečiva v prípade zmien, ktoré môžu nastať z dôvodu 
kategorizácie liekov, vyradenie zo zoznamu liekov a liečiv, zmeny balenia a pod.

18. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry, množstva a 
termínu dodávky tovaru špecifikovaného v objednávke, resp. v tejto dohode, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak

19. V lehote 5 pracovných dní je dodávateľ na základe žiadosti Objednávateľa povinný bezplatne Objednávateľovi elektronicky
vo formáte súboru programu Excel alebo podobnom programe predložiť nasledovné informácie: hodnotené obdobie, názov 
lieku, ŠUKL kód , ATC klasifikácia, jednotkové balenie, počet dodaných balení, cena balenia bez DPH, cena balenia s DPH, 
celková cena za dodané balenia bez DPH, celková cena za dodané balenia s DPH. V prípade nedodržania stanovenej lehoty 
je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR za každý deň omeškania.

20. Dodávateľ (predávajúci)nemôže postúpiť pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe, podľa §524 a násl.zákona 
č.40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len ,, Občiansky zákonník"), bez predchádzajúceho 
súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým predávajúci postúpi pohľadávky voči kupujúcemu tretej osobe bez 
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je podľa §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Predávajúci berie na vedomie, že 
súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva 
zdravotníctva SR.

21. Pokiaľ budú pohľadávky z tejto zmluvy Dodávateľom postúpené na iný subjekt so zmluvným dojednaním, takýto právny 
úkon je podľa ustanovenia §369 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný.

22.V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia
cena")za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode 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 rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody,

zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú 
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.

23.Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

24. Výpovedná doba bez udania dôvodu je 1mesiac, ktorá začína plynúť od 1.dňa nasledujúceho mesiaca.

Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v 
prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie 
služby, resp. zhotovenie diela do 5 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar, resp. poskytnutá služba, resp. zhotovené dielo.

25.Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi a domáhať sa úhrady zmluvnej pokuty za podstatné porušenia 
zmluvnýchpodmienok dodávateľom a to vo výške:

a) 5000 Eur za podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v bodoch 1.1-1.7 tejto zmluvy a to za každé uvedené 
podstatné porušenie zmluvy samostatne

b) 1% z hodnoty objednávky Eur za podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v bodoch 1.1-1.6 tejto zmluvy ak 
objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvných podmienok uvedených v bodoch 1.1.-1.5 uplatní inštitút odstúpenia od 
zmluvy.
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25.1.Uplatnenú zmluvnú pokutu je povinný uhradiť dodávateľ do 30 dní v prospech objednávateľa. Lehota na uhradenie 
zmluvnej pokuty začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení žiadosti o jej uplatnenie, ktoré doručí objednávateľ 
dodávateľovi v písomnej listinnej forme.

25.2 Objednávateľ môže uplatniť inštitút zmluvnej pokuty vždy do 60 dní odkedy došlo k podstatnému porušeniu zmluvných 
podmienok, inak sa má za to, že za dané podstatné porušenie zmluvných podmienok sa zmluvná pokuta zo strany 
objednávateľa nebude uplatňovať.

25.3 Zmluvnými podmienkami uvedenými v bode 12 nie sú dotknuté zmluvné pokuty a sankcie podľa ustanovení OPET-u a 
sankcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

25.4 Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré spôsobil sám svojím konaním/nekonaním.

25.5 Objednávateľ odporúča dodávateľovi, uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, ktorá by 
bola platná počas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy.

25.6 Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas je oprávnený vydať len štatutárny orgán každej zmluvnej strany.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Veľké Zálužie
Ulica: Rínok 334

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 98 180,91 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 107 999,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122173

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:40:01

Objednávateľ:
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PURUS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122173


Zákazka


Identifikátor Z202122173


Názov zákazky Farmaceutické výrobky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315930


Dodávateľ


Obchodný názov PURUS, spol. s r.o.


IČO 31643451


Sídlo Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, 02001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 7:58:32


Hash obsahu návrhu plnenia StdAatk7Vhq5e91D8PGolF8KG9xFDWLNpSA4UFsETP8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predmetom zákazky bude pravidelná dodávka liekov podľa potrieb objednávateľa na základe jeho
čiastkových objednávok. Lieky alebo ich ekvivalenty budú dodávané na základe opisného formulára
podľa účinnej látky v cene za mernú jednotku. Súčasťou rámcovej dohody sú aj služby spojené s
manipuláciou, naložením, dovozom a vyložením tovaru.


Prílohy:
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