
 

 

RÁMCOVÁ DOHODA 

uzatvorená podľa ustanovenia §    269 ods. 2 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“)a v súlade  so zákonom č. 

343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len 

„ZoVO“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci  : UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

Štatutárny orgán : Mgr. Michal Tuma, riaditeľ divízie obchodu 

na základe plnomocenstva z 15.12.2021 

Ing. Lukáš Grofčík, riaditeľ divízie financií 

na základe plnomocenstva z 15.12.2021 

IČO   : 31 625 657 

IČ DPH  : SK 2020468780 

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 272/R 

Banka   :  

IBAN   :  

BIC   :  

Telefón/fax:  :  

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Kupujúci : Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská   

                                     Bystrica 

Sídlo   :  Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán :  Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka 

IČO   :  00 165 549 

IČ DPH  :  SK2021 095 670 

Zriadená  :  Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení  

                           neskorších zmien 

IBAN   :   

BIC   :   

(ďalej len „kupujúci“ alebo aj „verejný obstarávateľ“) 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. Táto Rámcová dohoda (ďalej aj len „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného 

obstarávania v zmysle ustanovenia ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto 

dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – zadanie nadlimitnej 

zákazky  na dodanie tovaru.  

2.2. Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný 

uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.  

2.3. Táto dohoda sa uzatvára s jedným účastníkom verejného obstarávania, bez opätovného 

otvorenia súťaže. 

2.4. Zákazky sa budú počas platnosti tejto dohody zadávať v rámci podmienok určených v 

tejto dohode.  



 

 

Článok  III. 

Predmet rámcovej dohody 

3.1. Na základe tejto dohody sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu LIEKY podľa 

špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody (ďalej len „tovar“) a kupujúci sa 

zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

3.2. Predávajúci bude dodávať tovar kupujúcemu na základe písomných čiastkových 

objednávok vystavených kupujúcim a potvrdených predávajúcim, v množstvách v nich 

uvedených podľa skutočných potrieb kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi 

kupujúceho oznámiť čas dodania tovaru do miesta plnenia najneskôr 1 pracovný deň 

pred doručením tovaru. 

3.3. Súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia.   

3.4. Rozšírenie sortimentu predmetu zmluvy v zmysle doplnenia o lieky/liečivá inej 

indikačnej skupiny nie je možné.  

 

Článok IV. 

Spôsob, čas a miesto plnenia objednávok 

4.1.Vystavené čiastkové objednávky na dodanie tovaru bude kupujúci zasielať 

predávajúcemu elektronicky prostredníctvom emailu na, pričom predávajúci je 

povinný takto prijatú objednávku potvrdiť tiež elektronicky emailom na, z ktorej bola 

objednávka zaslaná.  

4.2. Objednávka sa považuje za záväznú dňom jej potvrdenia zo strany predávajúceho. 

Predávajúci sa zaväzuje zaslanú objednávku potvrdiť najneskôr do 24 hodín od jej 

odoslania (uvedeným v elektronickom potvrdení o doručení e-mailu obsahujúceho 

Objednávku), pričom do tejto lehoty sa nezapočítava čas od piatka 15.00 hod. do 

pondelka 07.00 hod., a obdobne to platí pred dňom štátneho sviatku alebo dňom 

pracovného pokoja. 

4.3. V prípade ak zaslaná objednávka nebude predávajúcim potvrdená do 24 hodín od jej 

odoslania kupujúcim a v tejto lehote nebude oznámená zo strany predávajúceho ani 

skutočnosť, v dôsledku ktorej nie je možné tovar dodať podľa dojednaných 

podmienok, bude sa objednávka považovať za záväznú a potvrdenú uplynutím 24 

hodín od času jej odoslania kupujúcim. 

4.4. Kupujúci v objednávkach uvedie: 

a) označenie kupujúceho a predávajúceho, 

b) číslo tejto dohody, číslo objednávky a dátum jej vystavenia,, 

c) názov tovaru, ŠUKL kód, prípadne iné označenie, 

d) množstvo tovaru, 

e) dohodnutú kúpnu cenu za jednotku tovaru, 

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

4.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa doručenej a potvrdenej objednávky 

v termíne najneskôr do 48 hodín od potvrdenia prijatia objednávky. V prípade ak 

termín dodania tovaru pripadne na deň pracovného pokoja a/alebo štátneho sviatku, 

predávajúci je povinný tovar dodať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

4.6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom dodací list. 

4.7. V prípade, ak bude predávajúci dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách a 

pod.), druh a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste. Obeh 

vratných obalov bude založený na výmennom systéme a predávajúci nebude 

kupujúcemu fakturovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude vratné obaly, v ktorých 

bol uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr 

však do 2 mesiacov od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je 



 

 

kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky. 

Náklady spojené s vrátením vratných obalov znáša predávajúci. 

4.8. Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie 

L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,  NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ,  -1. poschodie 

v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. 

4.9. Tovar bude chránený – balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, 

aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu. Pre vylúčenie 

pochybností sa zmluvné strany dohodli, že dodaný tovar musí byť v pôvodnom 

originálnom balení, nový, nepoužitý. 

4.10. Kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou potvrdí dodanie a prevzatie tovaru. 

4.11. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho 

v prípade, že sa tovar nezhoduje s vystavenou a potvrdenou objednávkou  a taktiež, ak 

tovar prišiel poškodený a/alebo znehodnotený. 

4.12. Záväzok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za 

splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne 

dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality 

a akosti podľa tejto dohody, technické parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na 

tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto dohodou. 

 

Článok V. 

Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora 

5.1. Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto 

dohody aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade predávajúci 

v prílohe k tejto dohode najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.2 k tejto 

dohode a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel.č., e-mail. 

5.2. Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo 

spolupracujúcich tretích osôb. 

5.3. Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody tretiu    

            osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto dohody plnil sám. 

5.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov  

     o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje. 

5.5. Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého         

subdodávateľa. 

5.6. Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je 

povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto dohody, 

pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho 

subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto dohody dôjde k právoplatnému 

výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto dohody prostredníctvom takéhoto 

subdodávateľa. 

 

Článok  VI. 

Kúpna  cena 

6.1. Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 



 

 

87/1996 Z.z.  v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky predloženej 

predávajúcim v procese verejného obstarávania. 

6.2. Kúpna cena tovaru je uvedená  v Prílohe č. 1. Kúpna cena je pre kupujúceho konečná 

a zahŕňa všetky náklady súvisiace so zabezpečením a dodaním tovaru v súlade s 

ustanoveniami tejto dohody, vrátane dopravy, cla, dovoznej prirážky, obalov a 

ostatných poplatkov a nákladov súvisiacich s  dodaním predmetu plnenia do miesta 

dodania. 

6.3. Kúpna cena pre kupujúceho zahŕňa: :  

a) cenu predmetu zmluvy za mernú jednotku v EUR bez  DPH, 

b) DPH za mernú jednotku, 

c) cena predmetu zmluvy za mernú jednotku v EUR s DPH, 

d) veľkosť balenia – počet ks/ merných jednotiek v jednom balení, 

e) cenu predmetu zmluvy za jedno balenie v EUR bez DPH, 

f) výška DPH za jedno balenie, 

g) cenu predmetu zmluvy za 1 balenie v EUR s DPH. 

6.4. Kúpne ceny sú dohodnuté ako jednotkové za merné hodnoty tovaru aj ako za jedno 

balenie uvedené v špecifikácií v Prílohe č.1. Ceny sú uvedené v eurách, bez DPH, 

s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia dohody. 

 

Článok VII. 

Platobné podmienky 

7.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho plnenia 

v súlade s touto dohodou a vystavenou a potvrdenou objednávkou. 

7.2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude fakturovať len skutočne dodané 

množstvo tovaru s uplatnením cien za balenie, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto 

dohode. 

7.3. Kupujúci preddavky z kúpnej ceny neposkytuje.  

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude kupujúcemu vystavovať a doručovať 

faktúry elektronicky (ďalej len „elektronické faktúry“). Za elektronické faktúry sa pre 

účely tejto dohody považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, 

ťarchopisy, storná). 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia 

vierohodnosť a neporušenosť údajov uvedených v elektronických faktúrach 

vystavených a doručených na základe tejto dohody. Žiadna zmluvná strana nie je 

oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej elektronickej faktúry zasahovať, ani 

meniť jej obsah. 

7.6. Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v 

zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu 

a čitateľnosť elektronických faktúr po celú dobu úschovy. 

7.7. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu na základe elektronickej 

faktúry vystavenej predávajúcim z e-mailovej adresy: a doručenej kupujúcemu za 

každú jednotlivú objednávku samostatne, na e-mail: a  a tiež vyhlasujú, že majú 

prístup k týmto e-mailovým adresám, ich použitie nie je blokované  u žiadnej zo 

zmluvných strán a že prístup majú iba oprávnení zamestnanci. 

7.8. Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú druhej zmluvnej strane v 

okamihu zaslania emailovej správy. 

7.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto dohody považujú za dostatočný na to, 

aby nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.  

7.10. Zmluvné strany s dohodli, že predávajúci doručí elektronicky vystavenú faktúru spolu 

s prílohami kupujúcemu najneskôr do 4 dní odo dňa dodania tovaru, najneskôr však do 



 

 

piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný 

tovar.. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí 

obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť 

kópia potvrdeného dodacieho listu. Každá faktúra musí obsahovať aj odvolávku na 

číslo objednávky kupujúceho a číslo tejto dohody. Fakturované položky uvedené vo 

faktúre sa musia označením a popisom zhodovať s označením a popisom položiek 

podľa Prílohy č.1 k tejto dohode. V prípade dodávky liekov a dietetických prípravkov 

musí faktúra obsahovať aj: kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, 

názov lieku, liekovú formu, množstvo, veľkosť balenia lieku, exspiráciu, šaržu. 

7.11. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dňa jej doručenia kupujúcemu. Platby budú 

realizované bezhotovostným platobným prevodom na číslo účtu uvedené v tejto 

dohode. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na 

účet predávajúceho. 

7.12. Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá 

náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť 

upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota 

splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní, začína v tomto prípade plynúť až okamihom 

doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu. 

 

Článok VIII.  

Podmienky úpravy ceny 

8.1. Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré 

vyplývajú:  

a) zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH), 

b) zo zmien colných predpisov, 

c) zo zmien legislatívy upravujúcich rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, 

ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. O zmene výšky 

dohodnutej ceny predávajúci informuje kupujúceho. 

8.2. Zmluvné strany sa vo vzťahu k určeniu ceny pre každé opakované plnenie 

vyplývajúce z tejto dohody zaväzujú, že ak sa preukáže, že na relevantnom trhu 

existuje nižšia cena za rovnaký alebo porovnateľný tovar, ktorý je predmetom tejto 

dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu tovar 

poskytol alebo stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto 

dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci 

poskytnúť kupujúcemu pre tovar objednaný po preukázaní tejto skutočnosti  

dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto 

dohody a nižšou cenou. V prípade ak predávajúci neposkytne zľavu podľa 

predchádzajúcej vety, je kupujúci oprávnený od dohody odstúpiť.  

8.3. V prípade, že počas doby trvania tejto dohody výrobca, ktorý dodáva lieky 

predávajúcemu, zníži ceny liekov, ktoré sú predmetom tejto dohody, predávajúci zníži 

ceny kupujúcemu v rovnakom pomere ako boli znížené ceny zo strany výrobcu a to 

formou poskytnutia dodatočnej zľavy. 

8.4. Pri úprave úradne určených cien liekov predávajúci je povinný dňom platnosti nových 

úradne určených cien upraviť cenu tak, aby nepresahovala zmluvnú cenu a bola 

kalkulovaná v zmysle platných opatrení o cenovej regulácií liekov MZ SR a platných 

úradne určených cien. 

8.5. Pri zmene výšky úhrad zdravotnou poisťovňou pri liekoch kategorizovaných „A a AS“ 

počas trvania tejto dohody je predávajúci povinný znížiť cenu automaticky a bez 

dodatku tak, aby nepresahovala úhradu stanovenú Opatrením  MZ SR, ktorým sa 



 

 

vydáva Zoznam kategorizovaných liekov. O tejto zmene bude predávajúci 

bezodkladne písomne informovať kupujúceho. 

8.6. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, ak počas 

doby trvania tejto dohody nastane výpadok lieku, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 

tejto dohody, je predávajúci oprávnený na základe predchádzajúceho písomného 

súhlasu kupujúceho dodávať iný liek s rovnakou alebo nižšou cenou, t.j. liek s iným 

ŠUKL kódom, ale s rovnakou účinnou látkou, ktorá je v súlade so špecifikáciou 

predmetu zákazky, zodpovedá liekom v indikačnej skupine uvedenej v predmete tejto 

dohody a v Prílohe č. 1 a je v Zozname kategorizovaných liekov zaradených 

v kategórií A/AS.  

8.7. V prípade zníženia ceny za tovar zo strany predávajúceho, ktoré nespadá pod body 

uvedené v tomto článku dohody, predávajúci oznámi zníženie ceny kupujúcemu 

písomne.  

 

Článok  IX. 

Záručné podmienky a reklamácia vád tovaru 

9.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej 

príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet tovaru, platnou legislatívou 

SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadaných v tejto dohode a v špecifikácii predmetu 

zákazky. Tovar dodaný v rozpore s predchádzajúcou vetou sa považuje za tovar 

dodaný s vadami. 

9.2. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke zodpovedajúcej dobe exspirácie 

poskytnutej výrobcom tovaru, uvedenej na obale tovaru. Dĺžka záruky je minimálne 

18 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, 

alebo nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za kvalitu 

tovaru počas celej exspiračnej doby tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, 

ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej exspiračnej 

doby a počas  stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené 

kvalitatívnymi a technickými parametrami. 

9.3. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú 

dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád a v kvalite požadovanej 

kupujúcim pri jeho kúpe. 

9.4. Ak nie je uvedené v tomto článku dohody inak, prípadné reklamácie a nároky z vád 

tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

9.5. V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti 

do 10 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email. 

9.6. V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá 

požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má zjavné vady, je poškodený alebo 

znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar tovarom v zodpovedajúcej 

kvalite a bez vád najneskôr do 5 dní od uznania reklamácie. V prípade ak reklamáciu 

nie je možné vyriešiť výmenou tovaru, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zľave 

z ceny vadného tovaru formou dobropisu. Právo voľby medzi jednotlivými nárokmi 

podľa predchádzajúcej vety patrí kupujúcemu. 

9.7. V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, ktoré nezodpovedá 

množstvu tovaru podľa potvrdenej objednávky, je predávajúci povinný dodať 

chýbajúce množstvo tovaru bezodkladne najneskôr však do 24 hodín od oznámenia 

tejto skutočnosti písomne alebo emailom. V prípade, ak je dodané väčšie množstvo 

tovaru ako množstvo zadané v objednávke, predávajúci je povinný tovar prevziať na 

svoje vlastné náklady u kupujúceho bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti. 



 

 

9.8. Ak zistí vady tovaru Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR, plynie predávajúcemu lehota 

na vyriešenie reklamácie od doručenia stanoviska tohto úradu predávajúcemu.  

9.9. Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom 

rozsahu predávajúci. 

9.10. Uplatnením nárokov podľa tohto článku dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.  

 

Článok  X. 

Sankcie 

10.1. V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle 

tejto dohody, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa 

ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny nedodaného 

tovaru vo výške s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci 

nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým 

nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním 

dohodnutého termínu plnenia.  

10.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny vadného 

tovaru vo výške s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci 

nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu na výmenu vadného tovaru podľa článku IX., 

bodu 9.6 dohody, najmenej však vo výške 30,- eur. Tým nie je dotknuté právo 

kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu 

výmeny vadného tovaru. 

10.4. Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovať iné, než vyššie 

uvedené sankcie.  

 

Článok XI. 

Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva 

11.1. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto dohode nie je uvedené inak. 

11.2. Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

okamihom odovzdania a prevzatia tovaru. 

 

Článok  XII. 

Postúpenie a započítanie pohľadávok 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje predávajúci 

voči kupujúcemu, nie je možné, v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu kupujúceho.  

12.2. Na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu 

osobu sa v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. 

septembra 2017, vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva 

zdravotníctva SR.  

12.3. V prípade ak predávajúci postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto 

ustanovením dohody, je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neplatné. 

12.4. Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je 

možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné len na základe písomnej 



 

 

dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. 

o pohľadávkach štátu v platnom znení. 

 

Článok XIII. 

Skončenie rámcovej dohody 

13.1. Táto dohoda sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná. 

13.2. Túto dohodu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 

strán k dátumu, ktorý si dohodnú. 

13.3. Táto dohoda alebo jej časť môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán 

bez udania dôvodu alebo z dôvodov výslovne uvedených v tejto dohode. Výpovedná 

lehota je 3 mesačná, a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

písomnej výpovede druhej zmluvnej strane ak nie je v tejto dohode uvedené inak. 

13.4. Ak zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto 

dohody, druhá strana môže od dohody odstúpiť, ak to oznámi bez zbytočného odkladu 

po tom, čo  sa o tomto porušení dozvedela. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie povinnosti sa považuje najmä: 

opakované dodanie tovaru s vadami alebo opakované nedodanie tovaru v stanovenom 

termíne a množstve a omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako dva po sebe 

idúce mesiace. 

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých 

dôsledkom je nemožnosť plnenia dohody niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom 

pre ukončenie dohody. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o 

ukončení dohody,  ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od dohody odstúpiť.  

13.6. V prípade ak predávajúci z preukázateľných objektívnych dôvodov spočívajúcich vo 

vis major alebo zásahov úradných miest nemôže dodržať zmluvne dohodnutú lehotu 

dodania tovaru, bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, 

pričom predávajúci sa nedostáva do omeškania s dodaním tovaru. V tomto prípade sa 

zmluvné strany na základe písomného dodatku a za splnenia podmienok v súlade so 

ZoVO môžu dohodnúť na predĺžení lehoty dodania alebo na ukončení dohody, pričom 

právo voľby je na strane kupujúceho. 

13.7. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody aj z dôvodov uvedených v ustanovení 

§19 ZoVO. 

13.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že 

skončenie tejto dohody nemá vplyv na plnenie objednávok, ktoré boli vystavené 

a potvrdené pred jej skončením. 

13.9. Kupujúci môže od tejto dohody odstúpiť aj v prípade, ak sa na predávajúceho vzťahuje 

zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a predávajúci poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol 

vymazaný. 

13.10. Právne účinky odstúpenia od tejto dohody nastávajú dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

13.11. Odstúpenie od tejto dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane. 

 

 

 

 

Článok XIV. 

Trvanie, platnosť a účinnosť rámcovej dohody 



 

 

14.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobú určitú, na obdobie 2 (dvoch) rokov odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti. 

 

14.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť 1. kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola dohoda zverejnená v Centrálnom registri zmlúv SR.  

 

Článok XV. 

Mlčanlivosť  

15.1. Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany 

dozvedia v súvislosti s dohodou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, 

ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. 

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže 

by z dohody alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo 

niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných 

strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné 

strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu 

nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje 

akékoľvek informácie uvedené v tejto dohode (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za 

obchodné tajomstvo, je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto dohode 

a takéto informácie označiť ako „dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“.  

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, riadia 

sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

16.2. Na objednávky vystavené na základe tejto dohody sa vzťahujú prednostne práva 

a povinnosti dojednané v tejto dohode, v prípade práv a povinností výslovne 

neupravených v tejto dohode alebo v objednávke sa práva a povinnosti vyplývajúce 

z objednávky spravujú ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. 

16.3. Podmienky tejto dohody boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou 

platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody 

alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 

vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné 

rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového 

poriadku v znení neskorších predpisov. 

16.4. Túto dohodu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k dohode, pri 

dodržaní ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými 

stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto dohody bolo 

z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z 

obsahu alebo z okolností tejto dohody, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, 

že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené 

právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej 

vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade 

so ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené 

doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného 

ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by 



 

 

objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho 

zmyslu a účelu. 

16.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich 

z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 

160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov. 

16.7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení 

zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto dohody majú prednosť ustanovenia tejto 

dohody. V prípade skutočností, ktoré nie sú v dohode upravené, majú prednosť 

požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného 

obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré 

nie sú upravené v dohode a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených 

v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, 

ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, nevyplývajú zo súťažných podkladov 

alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto dohode, prípadne 

osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO. 

16.8. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Kupujúci obdrží po dvoch rovnopisoch a predávajúci jeden rovnopis. 

16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu 

a s dohodnutými podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

16.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zo dňa 21.02.2022 

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa .......................... 

 

V Bojniciach, dňa 

 

 

................................................... 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA 

riaditeľka 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 

Roosevelta Banská Bystrica 

 

 

................................................... 

Mgr. Michal Tuma 

na základe plnomocenstva 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická 

akciová spoločnosť 

 

 

 

 

V Bojniciach, dňa 21.02.2022 

 

 

................................................... 

Ing. Lukáš Grofčík 

na základe plnomocenstva 

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická 

akciová spoločnosť 
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Predmet zákazky: OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP  F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Identifikačné údaje predávajúceho :

Úradný názov : UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

IČO : 31625657

Sídlo alebo miesto podnikania : Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice

bez DPH výška DPH s DPH bez DPH výška DPH s DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Dexametazón imp ivt 700 uq 1 x 700 ug 21707
OZURDEX 1X700MCG, IMP IVT (VRECKO S 

APLIK.SYST.)
804,7600 80,4760 885,2360 1 804,76 80,48 885,24

3 Bacitracín, neomycínsulfát ung oph 5g:    1250 IU/16 500 IU
1 x 5 g:

1250 IU/16 500 IU  
01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN, UNG OPH 5 G 2,5800 0,2580 2,8380 1 2,58 0,26 2,84

4
Bacitracín, neomycínsulfát, hydrocortison ung oph 5g:   1250 

IU/16 500 IU/25 mg

1 x 5 g:

1250 IU/16 500 IU/25 mg
01077

OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM, UNG OPH 

1X5 G
1,8400 0,1840 2,0240 1 1,84 0,18 2,02

5 Karbetopendecíniumbromid  ung oph 5 g:  5 mg
1 x 5 g:

5 mg
00876 OPHTHALMO-SEPTONEX UNG, UNG OPH 5 G 4,9400 0,4940 5,4340 1 4,94 0,49 5,43

6
Karbetopendecíniumbromid, kyselina boritá, bórax  int opo 

10 ml:   2 mg,  190 mg,  5 mg

1 x 10 ml:

2 mg, 190 mg, 5 mg
00802 OPHTHALMO-SEPTONEX INT, INT OPO 1X10ML 3,7900 0,3790 4,1690 1 3,79 0,38 4,17

7 Hydrocortizón ung oph 0,5%   5 g:  25 mg
1 x 5 g:                 

25 mg
02668

OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA, UNG OPH 

1X5 G 0,5%
1,0400 0,1040 1,1440 1 1,04 0,10 1,14

8 Oxybuprokaín int opo 0,4% 10 ml:   40 mg
1 x 10 ml:

40 mg
33232 BENOXI 0,4% INT OPO 10 ML, INT OPO 1X10ML 1,6300 0,1630 1,7930 1 1,63 0,16 1,79

9 Ofloxacín  int opo 0,3% 10 ml:  30 mg
1 x 10 ml:

30 mg
33433 UNIFLOX 0,3 % INT OPT (PE) 10 ML, INT OPO 1X10ML 1,7700 0,1770 1,9470 1 1,77 0,18 1,95

10 Brinzolamid int opu 5ml:  50 mg
1 x 5 ml:

50 mg
4059B BRIZADOPT 10 MG/ML 15ML, INT OPU 3X5ML 2,8900 0,2890 3,1790 3 8,67 0,87 9,54

11 Dexpantenol gel oph 10 g/500 mg
1 x 10 g:

500 mg
34940 CORNEREGEL, GEL OPH 10G 4,1400 0,4140 4,5540 1 4,14 0,41 4,55

12 Brimonidín int opo 0,2% 10 ml:   20 mg
1 x 10 ml:

20 mg
40457 BRIMONAL 0,2 % INT OPO 10 ML, INT OPO 1X10ML 6,2600 0,6260 6,8860 1 6,26 0,63 6,89

13 Brimonidín int opo 5 ml:   10 mg
1 x 5 ml:

10 mg
51889 LUXFEN 2MG/ML 5 ML, INT OPO 1x5 ML 3,1000 0,3100 3,4100 1 3,10 0,31 3,41

14 Dexametazón, tobramycín ung oph  3,5 g,:     3,5 mg/10,5 mg
1 x 3,5 g:

3,5 mg/10,5 mg     
40587 TOBRADEX UNG, UNG OPH 3,5 G 1,8600 0,1860 2,0460 1 1,86 0,19 2,05

15 Dexametazón, tobramycín int opu  5 ml,:     5mg/15 mg
1 x 5 ml:

5 mg/15 mg     
57866 TOBRADEX GTT, INT OPU 1X5 ML 1,3700 0,1370 1,5070 1 1,37 0,14 1,51

OFTALMOLOGIKÁ

Názov položky - účinnej látky, lieková forma
Množstvo účinnej 

látky v MJ
ŠUKL kódČasť č.

Cena predmetu zmluvy za jedno balenie v EUR  

( zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)Názov lieku, lieková forma

PRÍLOHA  č. 1.  - CENOVÁ PONUKA

ku Rámcovej zmluve  na dodanie tovaru

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cena predmetu zmluvy za m. j. v EUR 

(zaokrúhlená na 4 desatinné miesta)

Počet kusov 

v jednom 

balení 

(veľkosť 

balenia)



bez DPH výška DPH s DPH bez DPH výška DPH s DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OFTALMOLOGIKÁ

Názov položky - účinnej látky, lieková forma
Množstvo účinnej 

látky v MJ
ŠUKL kódČasť č.

Cena predmetu zmluvy za jedno balenie v EUR  

( zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)Názov lieku, lieková forma

Cena predmetu zmluvy za m. j. v EUR 

(zaokrúhlená na 4 desatinné miesta)

Počet kusov 

v jednom 

balení 

(veľkosť 

balenia)

16 Tropikamid int opo 0,5%  10ml,:   50 mg
1 x 10 ml:

50 mg
41549 UNITROPIC 0,5% INT OPO 10 ML, INT OPO 1X10ML 1,9500 0,1950 2,1450 1 1,95 0,20 2,15

17 Tropikamid int opo 1%  10ml: 100 mg
1 x 10 ml:

100 mg
94816 UNITROPIC 1%INT OPO 10ML, INT OPO 1X10ML 2,5700 0,2570 2,8270 1 2,57 0,26 2,83

18 Latanoprost int opo 2,5 ml,: 0,125 mg
1 x 2,5 ml:

0,125 mg
22563

ARULATAN 3X2,5ML, INT OPO 3X2,5ML/125UG 

(FL.LDPE)
2,3000 0,2300 2,5300 3 6,90 0,69 7,59

19
Dexametazón, chloramfenikol com int opo  5 ml:  5 mg/25 

mg

1 x 5 ml:

5 mg/ 25 mg
76499 SPERSADEX COMP, INT OPO 1X5 ML 2,3800 0,2380 2,6180 1 2,38 0,24 2,62

20 Dorzolamid, timolol int opo 10 ml:           200 mg/50 mg
1 x 10 ml:

200 mg/ 50 mg
9556C

COSOPT MULTI DOSE FREE 20+5 MG/ML 1X10ML, 

INT OPO 1X10ML
14,0700 1,4070 15,4770 1 14,07 1,41 15,48

21 Dorzolamid int opo 2%  5 ml,: 100 mg
1 x 5 ml:

100 mg
9529C

DORZOLAMID OLIKLA 20MG/ML INT OPO 1X5ML, 

INT OPO 1X5ML
1,7500 0,1750 1,9250 1 1,75 0,18 1,93

22 Levofloxacín int opo  5 ml: 25 mg
1 x 5 ml:

25 mg
92187 OFTAQUIX 5ML, INT OPO 1X5 ML 4,5400 0,4540 4,9940 1 4,54 0,45 4,99

23 Fenylefrínchlorid int opo 10%  10 ml:  1 g
1 x 10 ml:

1 g
93319 FENEFRIN 10% INT OPO 10ML, INT OPO 1X10ML 2,3800 0,2380 2,6180 1 2,38 0,24 2,62

24 Fluorometolón int opu  5 ml:  5 mg
1 x 5 ml:

5 mg
93933 EFFLUMIDEX, INT OPU 5ML 1,2100 0,1210 1,3310 1 1,21 0,12 1,33

25 Karbomér gel oph  10 g:  20 mg
1 x 10 g:

20 mg
96954 VIDISIC 3X10 G, GEL OPH 3X10 G 1,8167 0,1817 1,9984 3 5,45 0,55 6,00

27 Nepafenak int opu 5ml:  5 mg
1 x 5 ml:

5 mg
47037 NEVANAC 1MG/ML INT OPU 5ML, INT OPU 1X5ML 10,4500 1,0450 11,4950 1 10,45 1,05 11,50

28 Moxifloxacín int opo 5 ml: 25 mg
1 x 5 ml:

25 mg
9931C MOXIFLOXACIN OLIKLA 1X5ML, INT OPO 5MG/ML 1,4300 0,1430 1,5730 1 1,43 0,14 1,57

30 Bromfenak int opo 5ml: 4,5 mg
1 x 5 ml:

4,5 mg  
09137

YELLOX OCNA DISPERZIA 0,9MG/ML 1X5ML, 5ML 

INT OPO
5,4700 0,5470 6,0170 1 5,47 0,55 6,02

32 Cefuroxím plv ino 50 mg 1 x 50 mg 1375C XIMARACT 50 MG, PLV INO 4,9400 0,4940 5,4340 1 4,94 0,49 5,43

33 Dexametazón int opo 10 ml: 10mg
1 x 10 ml:

10 mg
33230 UNIDEXA 0,1% INT OPO (PE) 10ML, INT OPO 1X10ML 1,0500 0,1050 1,1550 1 1,05 0,11 1,16

34 Loteprednol int opu 1x5 ml: 25 mg
1 x 5 ml:

25 mg
94442 LOTEMAX, INT OPU 1X5ML/25 MG 4,5000 0,4500 4,9500 1 4,50 0,45 4,95

35 Tobramycín int opo 5 ml: 15 mg
1x5 ml:

15 mg
86264 TOBREX GTT, INT OPO 1X5 ML 1,2400 0,1240 1,3640 1 1,24 0,12 1,36

36 Tobramycín ung oph 3,5 g:    10,5 mg
1x3,5 g:

10,5 mg
93207 TOBREX UNG, UNG OPH 1X3,5 G 0,3% 1,2300 0,1230 1,3530 1 1,23 0,12 1,35

37 Timolol, brimonidín int opo 5 ml:  5 mg/ml + 1,3 mg/ml
1x5ml:

25 mg/6,5 mg
97794 COMBIGAN, INT OPO 1X5 ML 6,9500 0,6950 7,6450 1 6,95 0,70 7,65

38 Timolol, latanoprost int opo 2,5 ml:  12,5 mg/0,0125 mg
1x2,5ml:

12,5 mg/0,125 mg
2376D

LATANOPROST/TIMOLOL OLIKLA 50MCG+5MG/ML, 

INT OPO 3X2,5ML
2,3367 0,2337 2,5704 3 7,01 0,70 7,71



bez DPH výška DPH s DPH bez DPH výška DPH s DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OFTALMOLOGIKÁ

Názov položky - účinnej látky, lieková forma
Množstvo účinnej 

látky v MJ
ŠUKL kódČasť č.

Cena predmetu zmluvy za jedno balenie v EUR  

( zaokrúhlená na 2 desatinné miesta)Názov lieku, lieková forma

Cena predmetu zmluvy za m. j. v EUR 

(zaokrúhlená na 4 desatinné miesta)

Počet kusov 

v jednom 

balení 

(veľkosť 

balenia)

39 Timolol, brinzolamid int opu 5 ml:  25 mg/50 mg
1x5ml:

25 mg/50 mg
62782 AZARGA 1X5ML, INT OPU 1X5ML 7,6000 0,7600 8,3600 1 7,60 0,76 8,36

40 Dexametazón, levofloxacin int opo 5 ml:  5 mg/25 mg
1 x 5 ml:

5 mg / 25 mg
5000D

DUCRESSA 1MG/ML+5MG/ML INT OPO 1X5ML, INT 

OPO 1X5ML
6,6500 0,6650 7,3150 1 6,65 0,67 7,32

V Bojniciach, dňa: 21.2.2022

      Mgr. Michal Tuma 
na základe plnomocenstva 

      Ing. Lukáš Grofčík 
na základe plnomocenstva 



Príloha č. 2 k Rámcovej dohode 
 

Zoznam  subdodávateľov 
 

 

Obchodné meno uchádzača: UNIPHARMA  – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

Sídlo:    Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

IČO:    31625657 

 

Predmet zákazky: „OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská 

Bystrica“ 
 

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania 285/2021 zo dňa 13.12.2021 pod číslom 

58488 – MST. 

 
 

 

Por. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 

(meno, priezvisko, 

adresa pobytu, 

dátum narodenia, 

tel. č., email, 

osoby oprávnenej 

konať za 

subdodávateľa) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel plnenia 

zmluvy v %  

Podiel plnenia 

zmluvy v € bez 

DPH 

1 
XXXX 

(nevyužije sa) 

XXXX 

(nevyužije sa) 

XXXX 

(nevyužije sa) 

XXXX 

(nevyužije sa) 

XXXX 

(nevyužije sa) 

2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

 

 

V Bojniciach, dňa  

 

 

  

 

 

...........................................    ...............................................  

Mgr. Michal Tuma     Ing. Lukáš Grofčík 

na základe plnomocenstva    na základe plnomocenstva 

 


