
Rámcová dohoda č. Z202123121_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK2021704685
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177
Telefón: 0337955388

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Parenterálny pantoprazol
Kľúčové slová: Lieky
CPV: 33692500-2 - Injektovateľné roztoky
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pantoprazol parent.

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ATC skupina,účinná látka,lieková forma, koncentrácia, 
balenie ,počet balení, počet jednotiek

A02BC02 ,Pantoprazol ,plv ino,Každá liekovka obsahuje 40 mg 
účinnej látky: Pantoprazol ,5x40 mg ,1156 ,5780

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe 
objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené 
bezprostredne po účinnosti zmluvy) v požadovanej kvalite s požadovanými technickými parametrami a v stanovenej lehote. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť objednávateľovi jednotkovú cenu 
za balenie bez DPH aj s DPH. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Cena 
musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním liekov a liečiv.

Faktúra bude s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, 
s DPH, sadzbou DPH, celkovou cenou bez DPH, s DPH.Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží výpis z 
obchodného registra, resp. živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávateľa na dodávanie tohto tovaru. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Dodávateľ musí mať v momente uzatvorenia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, inak zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň 
zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa všeobecných zmluvných podmienok 
OPET-u tým nie sú dotknuté

Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní
od momentu uzavretia zmluvy, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto zmluvy môže od zmluvy odstúpiť.

Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu.Dodávka predmetu zákazky bude prebiehať na základe jednotlivých objednávok počas lehoty plnenia 
zmluvy.

Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka
bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v 
rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný

V prípade, že dodávateľ nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ceny nedodaného tovaru, ak omeškanie je dlhšie ako 10 pracovných dníObjednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v
prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Expirácia pri dodávke : minimálne 12 mesiacov.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie nevyhovujúceho tovaru, ak dodaný tovar bude mať vady a nebude zodpovedať 
podmienkam a požiadavkám uvedeným v zmluve.Súčasťou dodávky tovarov musí byť dvojmo dodací list a faktúra v tlačenej 
forme.

Dodávateľ je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia objednávky objednávateľom. V prípade 
telefonickej požiadavky kupujúceho je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu do 24 hodín od telefonickej požiadavky, bez
ohľadu na to, kedy mu bola doručená písomná objednávka.

Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo dodávateľa aj bez udania dôvodu v 
1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

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 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.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu: ŠUKL kód k danému 
predmetu zákazky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

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 kategorizovaných liekov,

- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej 
kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov). Porušenie týchto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme neoverenú 
kópiu platného povolenia MZ SR na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Dodávateľ nemá sídlo v Slovenskej 
republike, Objednávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Akceptujeme prípadný ekvivalent lieku s rozdielnym počtom dávok v balení, v rovnakej sile alebo koncentrácii za podmienky 
alikvotného prepočtu počtu balení a jednotkovej ceny.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
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Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Winterova 66

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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 299,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 5 828,90 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 Z202123121

V Bratislave, dňa 25.11.2021 12:16:01

Objednávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
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
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123121


Zákazka


Identifikátor Z202123121


Názov zákazky Parenterálny pantoprazol


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316878


Dodávateľ


Obchodný názov MED - ART, spol. s r.o.


IČO 34113924


Sídlo Hornočermánska 4, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 25.11.2021 7:01:02


Hash obsahu návrhu plnenia hiRncuO7mSeLHqNeJmOLZGLlAvHl8dRWe62DY3uE6ho=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_Nem.A.Wintera_Z202123121.pdf










Charakteristika Presne
ŠÚKL 



kód
Názov lieku Doplnok názvu lieku



Predpokladané 



množstvo balení



A02BC02 , Pantoprazol , plv ino, Každá liekovka 



obsahuje 40 mg účinnej látky: Pantoprazol , 5x40 mg , 



1156



5 780 39397
Pantoprazol Sandoz 40 mg 



prášok na injekčný roztok
plv ino 5x40 mg (liek.inj.skl.) 1156



Súhrnný vlastný návrh plnenia : Nemocnica Alexandra Wintera Z202123121
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