Rámcová dohoda č. Z202213_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika
17335795
2021163276
SK2021163276
IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360
0903764014

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

ŠZM - striekačky jednorázové

Kľúčové slová:

injekčné striekačky, striekačka, injekčná jednorázová,

CPV:

33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141310-6 - Injekčné striekačky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. injekčná striekačka 2ml
2. injekčná striekačka 5ml
3. injekčná striekačka 10ml
4. injekčná striekačka 20ml
Položka č. 1:

injekčná striekačka 2ml

Funkcia
nástroj na aplikáciu liečiv
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

302 500

objem

ml

2

mierka

ml

0,1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

materiál

polypropylén

zakončenie

koncentrické

Luer prevedenie

áno

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

áno
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Minimum

Maximum

Presne

pohyb piestu musí byť plynulý, v tesnosti doľahnúť na
stenu striekačky a zabrániť pretekaniu obsahu striekačky

áno

transparentné telo striekačky, vyznačenie mierky

áno

piest bielej farby, ergonomický koniec

áno

Položka č. 2:

injekčná striekačka 5ml

Funkcia
nástroj na aplikáciu liečiv
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

379 800

objem

ml

5

mierka

ml

0,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

materiál

polypropylén

zakončenie

ekcentrické

Luer prevedenie

áno

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

áno

pohyb piestu musí byť plynulý, v tesnosti doľahnúť na
stenu striekačky a zabrániť pretekaniu obsahu striekačky

áno

transparentné telo striekačky

áno

piest bielej farby, ergonomický koniec

áno

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne

injekčná striekačka 10ml

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

386 100

objem

ml

10

mierka

ml

0,5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

materiál

polypropylén

zakončenie

ekcentrické

Luer prevedenie

áno

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

áno

pohyb piestu musí byť plynulý, v tesnosti doľahnúť na
stenu striekačky a zabrániť pretekaniu obsahu striekačky

áno

transparentné telo striekačky

áno

piest bielej farby, ergonomický koniec

áno

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

injekčná striekačka 20ml

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

ks

306 500

objem

ml

20

mierka

ml

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

materiál

polypropylén

zakočenie

ekcentrické

Luer prevedenie

áno

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

áno

pohyb piestu musí byť plynulý, v tesnosti doľahnúť na
stenu striekačky a zabrániť pretekaniu obsahu striekačky

áno

transparentné telo striekačky

áno

piest bielej farby, ergonomický koniec

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyhloženia tovaru. Miestom plnenia sú tri zdravotnícke zariadenia v Trenčianskom kraji.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. Doklady
musia byť v slovenskom alebo českom jazyku.
Plnenie bude poskytnuté trom zdravotníckym zariadeniam na základe podpísaného Dodatku, ktorý bude upravovať spôsob
fakturácie a spôsob platby. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340 b)
ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia
Dodávateľ má povinnosť do 5 pracovných dní od oznámenia miest plnenia v súlade s požiadavkami uvedenými v Opisnom
formulári, uzatvoriť Dodatok k tejto zmluve s každým zdravotníckym zariadením samostatne. Obsahom dodatku bude:
rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny, predpokladaného množstva, miesto dodania, kontaktné údaje oprávnenej osoby
dodávateľa, ktoré musia obsahovať minimálne tieto údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo,. e-mail kontaktnej osoby
oprávnenej kontaktnej osoby zodpovednej za predmetnú zákazku.
Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní doklady: kópia Certifikátu CE, dokladu o pridelení kódu ŠUKL k tovarom, ktoré sú
predmetom zákazky. Doklady musia byť v slovenskom alebo českom jazyku.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie bezplatných skúšobných vzoriek v minimálnom počte - 1balenie pre každú
nemocnicu. Predávajúci je povinný do troch pracovných dní odo dňa vyžiadania skúšobných vzoriek tieto doručiť
objednávateľovi. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak
verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným
uchádzačom bude zrušená.
Tovar musí byť dodaný v neporušenom obale, v pracovných dňoch do 14,00 hod. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu
tovar v lehote do 3 dní 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
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej
doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami
Označenie na balení: číslo šarže, dátum výroby, dátum expirácie, EAN základné informácie o výrobku v slovenskom jazyku,
CE s kódom, výrobca informácie o výrobku vo forme piktogramov.
Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných,
technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností
dodávateľa.
Ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie od
akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, objednávateľ vyzve dodávateľa k
vypracovaniu dodatku predmetom, ktorého bude úprava ceny. Ak dodávateľ nesúhlasí s nižšou cenou, má právo na okamžité
odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto
skutočnosti dodatočnúzľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytnutou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený
postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu
kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.
Ak je 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. 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..
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a vtomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľazákona č. 222/2004 Z.z..
V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a/alebo v
kvalite nespĺňajúcej podmienky podľa požiadaviek uvedených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený v lehotách podľa
podmienok OPET uplatniť reklamáciu a požiadať dodávateľa o dodanie/výmenu tovar. Dodávateľ je povinný nahradiť
reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa oznámenia o reklamácii tovaru objednávateľom.
Uvednené množstvá sú len orientačné. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstovm tovaru. Množstvo bude
spresňované počas platnosti zmluvy, podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať
celkový finančný limit.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a nezaplatiť za tovar , ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite a kvantite
uvedenej v čiastkovej objednávke.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Bojnice

Ulica:

Nemocničná 2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

celok

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

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: 40 363,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 48 435,60 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.

Strana 4 z 5

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 Z202213

V Bratislave, dňa 14.01.2022 10:38:01
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
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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