
Rámcová dohoda č. Z202123049_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31256911
DIČ: 2021823892
IČ DPH: SK2021823892
Bankové spojenie: IBAN: SK8602000000000060131512
Telefón: 0556824103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Injekčná technika a obväzový materiál
Kľúčové slová: Injekčné striekačky. ihly, kanyly, hadičky, infúzne súpravy, obväzy, svorky, nite
CPV: 33141100-1 - Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť); 

33141300-3 - Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lekárske ihly

2. Injekčné striekačky

3. Potreby pre infúzie

4. Obväzový materiál

5. Náplasť

Položka č. 1: Lekárske ihly

Funkcia

Ihly injekčné jednorázové

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

"Injekčná ihla oranžová 0,5x25 mm, odberové, 
obojstranne brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, 
sterilné, jednorazové, hlavička ihly z transparentného 
materiálu, s označením expirácie, balenie á 100 ks "

bal 35

"Injekčná ihla fialová 0,6x25 mm, odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 5
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"Injekčná ihla modrá 0,6x30 mm, odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 20

"Injekčná ihla čierna 0,7x30 mm,odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 25

"Injekčná ihla zelená 0,8x40 mm odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 50

"Injekčná ihla žltá 0,9x40 mm, odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 45

"Injekčná ihla ružová 1,2x40 mm, odberové, obojstranne 
brúsené ihly z nehrdzavejúcej ocele, sterilné, 
jednorazové, hlavička ihly z transparentného materiálu, s
označením expirácie, balenie á 100 ks"

bal 170

"Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, 
G18, zelená - Jednorazová, sterilná, s katétrom z 
teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 
ks"

bal 5

"Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, 
G20, ružová Jednorazová, sterilná, s katétrom z 
teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 
ks"

bal 5

Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, 
G22, modrá  Jednorazová, sterilná, s katétrom z 
teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 
ks"

bal 55

Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, 
G24, žltá, Jednorazová, sterilná, s katétrom z 
teflónového materiálu, Luer-lock konektor,balenie á 50 
ks"

bal 65

"Kanyla intravenózna s krídelkami bez injekčného portu, 
G26, fialová Jednorazová, sterilná, s katétrom z 
teflónového materiálu, Luer-lock konektor, balenie á 50 
ks"

bal 5

Kanyla intravenózna - motýlik, žltá 20G -0,9 mmx19 mm 
Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, 
ohybnými krídielkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, 
balenie á 50 ks"

bal 2

"Kanyla i.v.-motýlik zelená, 21G -0,8 mmx19 mm 
Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, 
ohybnými krídielkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, 
balenie á 50 ks"

bal 2

"Kanyla i.v.-motýlik čierna, 22G- 0,7x19 mm 
Jednorazová, sterilná kanyla s tenkostennou ihlou, 
ohybnými krídielkami a mäkkou, ohybnou hadičkou, 
balenie á 50 ks"

bal 2

"IN uzáver na i.v. kanyly , IN-uzáver so závitom 
Luer-Lock, sterilný, jednorazový, s možnosťou aplkácie 
liekov cez latexovú membránu, balenie á 100 ks "

ks 5000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2: Injekčné striekačky

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Striekačka Inzulínová U 100 1ml Sterilné, 
bezlatexové,apyrogenné, netoxické, materiál z 
polypropylénu bez závitu, bez mrtvého priestoru, 
jednotlivo balené s označením expirácie, balenie á 100 
ks

bal 20

"Striekačka dvojdielna,2 ml, Sterilné, 
bezlatexové,apyrogenné, netoxické, materiál z 
polypropylénu bez závitu, bez mrtvého priestoru, 
jednotlivo balené s označením expirácie, balenie á 100 
ks

bal 150

"Striekačka dvojdielna, 5 ml,  Sterilné, 
bezlatexové,apyrogenné, netoxické, materiál z 
polypropylénu bez závitu, bez mrtvého priestoru, 
jednotlivo balené s označením expirácie, balenie á 100 
ks"

bal 180

"Striekačka dvojdielna, 10 ml,  Sterilné, 
bezlatexové,apyrogenné, netoxické, materiál z 
polypropylénu bez závitu, bez mrtvého priestoru, 
jednotlivo balené s označením expirácie, balenie á 100 
ks"

bal 240

"Striekačka dvojdielna, 20 ml, Sterilné, 
bezlatexové,apyrogenné, netoxické, materiál z 
polypropylénu bez závitu, bez mrtvého priestoru, 
jednotlivo balené s označením expirácie, balenie á 100 
ks"

bal 70

"Striekačka JANETT - nebalená, 150 ml  Materiál z 
pevného plastu, plastické označenie stupnice obsahu, 
valec striekačky  s pevne tesniacim piestom s 
obojstranným kruhovým úchytom."

bal 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Potreby pre infúzie

Funkcia

infúzia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

"Transfúzna súpravaTransparentná PVC hadička 3,0 / 
4,2 mm, dĺžka 1400 mm, latex free, hydrofóbny 
bakteriálnej filter vo zavzdušňovacom kanáliku 
prepichovacieho tŕňa, 20 kvapiek dest. vody = 1,0 ± 0,1 
g, regulátor prietoku, napájanie Luer Lock"

ks 100

Infúzna súprava pre infúzne fľaše a vaky -GAMA, IS 127
P 180 cm do prístoja infusomat Arcus 707,čerpanie 
samospádom, neodvzdušnený filter 15 mikrogr"

ks 150

"Infúzna súprava pre infúzne fľaše a vaky so 
zavzdušňovacím uzáverom a so vzduchovým vstupným 
filtrom, gravitačná, jednorazová, sterilná, latex-free dĺžka
max.150 cm."

ks 25000

"Spojovacia hadička pre infúznu pumpu so závitom, 
sterilná,apyrogénna, bezftalátová, zakončenie 
LUER/LOCK,Priemer 1,5, dĺžka 150 cm ,"

ks 500

"Spojovacia hadička infúzna, sterilná, apyrogénna, 
bezftalátová zakončenie LUER/LOCK,Priemer 1,8.dĺžka 
450 mm,"

ks 500

"Spojovacia hadička infúzna, sterilná, apyrogénna, 
bezftalátová zakončenie LUER/LOCK, Priemer 1,8.dĺžka
450 mm,"

ks 4000

Aspiračný trň, s bakteriálnym filtrom pre viacpočetné 
odbery,bez obsahu latexu, kompatibilný s luer a luer-lock
koncovkami,

ks 120
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Trojcestný uzatvárací kohút otočný o 360 stupňov so 
zvýraznenými šípkami označujúcimi smer toku pre tlaky 
do 45 baru,sterilný, jednorazový, určený pre infúzne 
systémy s koncovkou Luer/Lock, puzdro- priehľadné,

ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Obväzový materiál

Funkcia

obväzy na rany

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

"Obväz hydrofilný nesterilný 6 cm x 5 mpletený, zloženie
obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks" bal 110

"Obväz hydrofilný nesterilný 8 cm x 5 mpletený, zloženie
obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks" bal 120

"Obväz hydrofilný nesterilný 10 cm x 5 mpletený, 
zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks" bal 160

"Obväz hydrofilný nesterilný 12 cm x 5 mpletený, 
zloženie obväzu: 100% viskózová striž, balenie á 10 ks" bal 140

"Obväz hydrofilný sterilný 8 cmx5 m,  pletený, zloženie 
obväzu: 100% viskózová striž," ks 50

"Obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m,  pletený, 
zloženie obväzu: 100% viskózová striž," ks 50

"Obväz elastický krepový Univerzal 12 cm × 5m , s 
ťažnosťou cca 130%,  nesterilný, s pevnými okrajmi, 
balenie á 10 ks"

bal 150

"Obväz vysokoelastický fixačný 10 cm x 4 m, s 
ťažnosťou 125%, nesterilný, s pevnými okrajmi, balenie 
á 20 ks"

bal 150

"Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. 
ekvivalent,veľkosť č. 4-lakeť, koleno, členok, 3 cm x 20 
m, nesterilný, zhrňovací, s vysokou elasticitou,                
                                                                                          
                                                             "

ks 5

"Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. 
ekvivalent,  veľkosť č. 7- hlava, rameno, 6 cm x 20 m, 
nesterilný, zhrňovací, s vysokou elasticitou,

ks 5

"Sieťový fixačný obväz tubulárny - PRUBAN príp. 
ekvivalent,  veľkosť č. 10- hrudník, stehno, 10 cm x 20 
m, nesterilný,zhrňovací, s vysokou elasticitou,

ks 12

"Šatka trojrohá, nesterilná, 100% netkaný textil,rozmery: 
85 cm x 85 cm x 125 cm" ks 20

"Absorbčný kompres sterilný 10 cm x 10 cm s vysokou 
savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí 
netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet 
kusov v balení: 2 ks

bal 100

"Absorbčný kompres sterilný 10 cm x 20 cm s vysokou 
savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí 
netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet 
kusov v balení: 2 ks

bal 100

"Absorbčný kompres sterilný 20 cm x 20 cm s vysokou 
savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí 
netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet 
kusov v balení: 2 ks

bal 100

Absorbčný kompres nesterilný 10 cm x 10 cm s vysokou 
savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch tvorí 
netkaný textil,  nelepivý, s nepriepustnou fóliou, počet 
kusov v balení: 50 ks

bal 40
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"Absorbčný kompres nesterilný 10 cm x 20 cm s 
vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch 
tvorí netkaný textil, nelepivý, s nepriepustnou fóliou, 
počet kusov v balení: 50 ks

bal 50

"Absorbčný kompres nesterilný 20 cm x 20 cm s 
vysokou savosťou, ktorého jadro tvorí buničina a povrch 
tvorí netkaný textil,  nelepivý, s nepriepustnou fóliou, 
počet kusov v balení: 50 ks

bal 55

"Kompres nesterilný- netkaná textília 5 cm × 5 cm, 
zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej 
hmotnosti 30 g / m2, bal á 100 ks"

bal 85

"Kompres nesterilný- netkaná textília 7,5 cm × 7,5 cm,  
zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej 
hmotnosti 30 g / m2, bal á 100 ks"

bal 100

"Kompres nesterilný- netkaná textília 10 cm × 10 cm,  
zloženie 50% viskóza + 50% polyester v plošnej 
hmotnosti 30 g / m2, bal á 100 ks"

bal 420

Škrtidlo gumové 6 x 70 cm, nesterilné, z pevnej a 
pružnej gumy, balené jednotlivo v PE fólii ks 30

Škrtidlo- fixačný pásik na obsluhu s jednou rukou, 
odopína sa stlačením gombíka ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5: Náplasť

Funkcia

Náplasť na rany

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

"Fixačná náplasť porézna na cievke, 2,5 cm x 9,15 m 
nesterilná, bezlatexová, z transparentnej fólie, 
hypoalergénna, prepúšťajúca vzduch  a vodné pary.

ks 400

"Fixačná náplasť porézna na cievke, 5 cm x 9,15 m 
nesterilná, bezlatexová, z transparentnej fólie, 
hypoalergénna, prepúšťajúca vzduch  a vodné pary.

ks 100

"Fixačná náplasť papierová na cievke, 2,5 cm x 9,15 m 
nesterilná,bezlatexová, priedušná, hypoalergénna 
papierová náplasť, nezanecháva žiadne zvyšky lepidla 
po odstránení.

ks 520

Fixačná náplasť papierová na cievke, 5 cm x 9,15 m 
nesterilná,bezlatexová, priedušná, hypoalergénna 
papierová náplasť, nezanecháva žiadne zvyšky lepidla 
po odstránení.

ks 100

"Fixačná náplasť na i.v. kanyly, 6 cmx 8 cm  s výrezom 
na fixáciu kanýl, sterilná, na textilnom nosiči s 
antiseptickou sacou vložkou balenie á 50 ks

bal 150

"Náplasť na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent 
7,2 cm x 5 cm náplasť s mikrosieťkou, s vrstvou 
hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po  obvode, 
vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, 
zaoblené rohy, "

ks 20

Náplasť na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 
10 cm x 6 cm náplasť s mikrosieťkou, s vrstvou 
hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po obvode, 
vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, 
zaoblené rohy,"

ks 20

Náplasť na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 
25 cm x 10 cm náplasť s mikrosieťkou, s vrstvou 
hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po  obvode, 
vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, 
zaoblené rohy,

ks 20
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"Náplasť na rany-sterilná, Cosmopor E alebo ekvivalent, 
30 cm x 9 cm náplasť s mikrosieťkou, s vrstvou 
hypoalergénneho polyakrylátového lepidla po  obvode, 
vysoká savosť a priepustnosť pre vzduch a vodné pary, 
zaoblené rohy,"

ks 20

"Tampón s alkoholom 32 x 67 mm, sterilný,z netkaného 
textilu, obsahujúci 70%-ný isopropylakohol, balenie á 
100 ks

bal 300

"Kompresy gázové sterilné 10x10 cm, 8-vrstvové, 
vysoko savá gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na
cm2,  so založenými okrajmi, balené v sterilnej fólií po 2 
ks.                                                                                      
                                                                               "

bal 200

"Kompresy sterilné 10 x 10 cm s Y výrezom, balené v 
sterilnej fólií po 2 ks.                                                          
                                                                                          
                 "

bal 300

"Tampón stáčaný z gázy sterilný 20/19,  vysoko savá 
gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na cm2, 
nefarbená, balenie á 5 ks "

bal 600

"Tampón stáčaný z gázy nesterilný 20/19, vysoko savá 
gáza zo 100% bavlny v počte 17 vlákien na cm, 
nefarbená,balenie á 100 ks "

bal 40

"Vata obväzová 500 g, nesterilná, so zvýšenou 
absorpčnou schopnosťou. Zloženie: 100 % bavlna " bal 3

"Vata buničitá delená, nesterilná, 8-vstvové tampóny z 
bielenej buničitej vaty s vysokou absorbčnou 
schopnosťou, balenie á 2 x 500 ks

bal 170

"Vata buničitá strihaná, nesterilná, z bielenej buničitej 
vaty s vysokou absorbčnou schopnosťou, 20 x 30 cm, 
balenie 500 g

bal 110

"Papier na operačný stôl perforovaný, krepový, 50 cm x 
50 m ks 170

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.Dodávateľ je povinný do 5 dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi :

1.1 Podrobný aktualizovaný Cenník injekčnej techniky (ďalej len "tovar") 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.

1.2 TECHNICKÝ LIST - podrobný technický opis ponúkaného predmetu zákazky, s uvedením obchodného názvu, resp. 
typového označenia a údajmi deklarujúcimi ich parametre

2. Nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 1.1 až 1.2 resp. nesplnenie ktorékoľvek bodu technickej špecifikácie 
predmetu zákazky považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom.- pri 
uplatnení titulu možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom, bude 
objednávateľ postupovať v súlade s OPET-om a ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi

3. Objednávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uzavretí zmluvy:

3.1 oznámiť dodávateľovi kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene objednávateľa vo veciach plnenia zmluvy       
                                                                                         3.1.1 objednávateľ v oznámení uvedie meno a priezvisko kontaktnej 
osoby, jej pozíciu u objednávateľa a kontaktné údaje v rozsahu , adresa na doručovanie listín, tel. č., e-mailovú adresu

3.2 Požiadavka na dodanie časti zákazky, doručená dodávateľovi musí obsahovať minimálne tieto informácie:- zoznam 
požadovaných tovarov- časti zákazky s presnou identifikáciou a množstvom

4. Dodávateľ sa v zmysle zmluvy zaväzuje realizovať dodávky predmetu zmluvy po častiach, na základe požiadavky 
objednávateľa doručenej e-mailom, písomne a to e-mailom alebo v listinnej forme

5. Dodávateľ je povinný po obdržaní žiadosti o dodanie časti predmetu zákazky podľa bodu 3.2
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5.1 Dodať v stanovených množstvách a podľa požadovaného druhu - špecifikácie na určené miesto najneskôr v lehote do 72 
hodín odo dňa doručenia objednávky kupujúceho, pričom do lehoty dodania tovaru sa nezapočítava čas v termíne od piatku 
15,00 do pondelka 8,00 hod. a taktiež dni pracovného voľna a štátne sviatky.5.1.a)Tovar bude dodávaný priebežne podľa 
vlastných potrieb objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v momente dodania nemá uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej 
exspiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby a príslušné požadované vlastnosti kvalitatívne a technické budú 
zodpovedať požadovaným parametrom

5.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade, ak tovar v momente dodania má uplynutých viac ako 35 % 
výrobcom stanovenej exspiračnej doby

5.4 Dodávateľ môže dodať aj tovar ktorý má uplynutých viac ako 35 % exspiračnej doby. Tento tovar ale musí dodať za nižšiu 
cenu oproti zmluvnej cene za daný druh, pokiaľ s tým bude objednávateľ súhlasiť

5.5 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 inému 
dodávateľovi

6. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky /časti predmetu zákazky / podľa požiadaviek objednávateľa vrátane dopravy 
do sídla objednávateľa a zabezpečí jeho vyloženie na I. poschodie v sklade liekov , pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.

6.1 Súčasťou dodania predmetu zákazky/častí predmetu zákazky je dodanie dokladov a dokumentov, ktoré sú potrebné na 
jeho prevzatie a užívanie.

7. Nesplnenie povinností a záväzku dodávateľa podľa bodu 4, 5 a 6 považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných
podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvných podmienok dodávateľom

- pri uplatnení zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok bude objednávateľ postupovať v zmysle 
ustanovení obchodného zákonníka a iných právnych predpisov,- pri uplatnení titulu možnosti odstúpenia od zmluvy pre 
podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom, bude objednávateľ postupovať v súlade s OPET-om a 
ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi.

8. Cena za dodanie predmetu zákazky/častí predmetu zákazky, úhrada za dodanie. Objednávateľ sa zaväzuje, že za dodanie 
predmetu zákazky/časti predmetu zákazky uhradí dodávateľovi cenu vo výške uvedenej v tejto zmluve (vo výške jednotkových
cien, ktoré dodávateľ doručí objednávateľovi podľa bodu 1.1 a v lehotách a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

8.1 Predmet zákazky - dodanie predmetu zákazky v zmysle tejto zmluvy bude hradené z rozpočtu objednávateľa z vlastných 
finančných zdrojov.                                                                                                                                                                           
        8.2 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za dodaný predmet zákazky/dodanie časti predmetu zákazky na základe 
vystavených faktúr za dodanie častí predmetu zákazky podľa požiadavky objednávateľa, ktorá musí mať náležitosti daňového 
dokladu v lehote do 30 dní odo dňa obdržania faktúry.

8.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac dvakrát za mesiac za skutočne dodaný predmet zákazky/časti predmetu 
zákazky v rozsahu podľa doručenej požiadavky, vždy však až po jeho riadnom dodaní určenej osobe objednávateľa a po 
predložení a po potvrdení dodacieho listu.

8.4 Dodávateľ je povinný doručiť vystavenú faktúru podľa bodu 9.3 najneskôr do 7 dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bol 
predmet zákazky/časti predmetu zákazky riadne dodaný8.5 Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení objednávateľovi, 
pokiaľ má náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade bude vrátená dodávateľovi a lehota splatnosti faktúry neplynie.

8.6 Odberateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom predmetu zákazky. Skutočné odobraté množstvo predmetu zákazky 
môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako je to uvedené v technickej špecifikácii (predpokladané množstvo).

9. Zmluvné pokuty:9.1 Objednávateľ môže uplatniť voči dodávateľovi a domáhať sa úhrady zmluvnej pokuty za podstatné 
porušenia zmluvných podmienok dodávateľom a to vo výške:

9.1 a) 1 000 eur za podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tejto zmluvy a to za každé 
uvedené podstatné porušenie zmluvy samostatne.                                                                                                                         
        9.1.b) jednorázovo 5 000 eur za podstatné porušenie ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok uvedených v bodoch 4 až 6 
tejto zmluvy ak objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvných podmienok uvedených v bodoch 4 až 6 uplatní inštitút 
odstúpenia od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Strojárenská 13

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: súbor
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 cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 300,00 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.

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 Z202123049

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:44:01

Objednávateľ:
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123049


Zákazka


Identifikátor Z202123049


Názov zákazky Injekčná technika a obväzový materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316806


Dodávateľ


Obchodný názov Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka


IČO 47719150


Sídlo Kočovce 244, Kočovce, 91631, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 7:48:31


Hash obsahu návrhu plnenia clRTtBg4YzoZYvslZL6S/BYIder+ezoV4+5KOdZEnPI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
injekčná technika a obväzový materiál dľa požiadaviek


Prílohy:
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