
Rámcová dohoda č. Z20228144_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo: Legionárska 28, 91171 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
Bankové spojenie: IBAN: SK2381800000007000280438
Telefón: 0326566250

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: 0377753133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lieky ATC skupiny A11 - Vitamíny, A12 -  Minerálne doplnky
Kľúčové slová: lieky, vitamíny, minerálne doplnky
CPV: 33616000-1 - Vitamíny; 33617000-8 - Minerálne doplnky; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Lieky ATC skupiny A11 - Vitamíny, A12 -  Minerálne doplnky

Funkcia

Vitamíny, minerálne doplnky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ATC/účinná látka/množstvo účinnej látky v mj - lieková 
forma/cesta podania počet MJ = predpokladané množstvo

A11CC01 / ergokalciferol / 7,5mg/1ml-sol inj 1ml / sol inj 
/ i.m. (ŠUKL 24814 alebo ekvivalent) 200 amp

A11CC03 / alfakalcidol / 1μg / cps mol / p.o. (ŠUKL 
10782 alebo ekvivalent) 2 100 cps

A11CC05 / cholekalciferol / 0,5mg/1ml, 20000IU/1ml / gtt
por / (10ml fľaš.) p.o. (ŠUKL 12023 alebo ekvivalent) 300 fľ.

A11DA01/ tiamín / 50mg / tbl / p.o. (ŠUKL 75025 alebo 
ekvivalent) 16 000 tbl

A11DA01/ tiamín / 50mg/1ml-sol inj 2ml / sol inj / 
s.c.,i.m. (ŠUKL 00616 alebo ekvivalent) 4 000 amp
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A11DB / benfotiamín, pyridoxín, kyanokobalamín / 
40mg, 90mg, 0,25mg / cps / p.o. (ŠUKL 67068 alebo 
ekvivalent)

5 000 cps

A11DB / tiamín, pyridoxín, kyanokobalamín / 50mg, 
50mg, 0,5mg/1ml-sol inj 2ml / sol inj / i.m. (ŠUKL 67072 
alebo ekvivalent)

500 amp

A11DB / tiamín, pyridoxín / 100mg, 50mg/1ml-sol inj 1ml
/ sol inj / i.m.,i.v. (ŠUKL 92222 alebo ekvivalent) 200 amp

A11GA01 / kyselina askorbová / 150mg/1ml-sol inf 50ml 
/ sol inf / i.v.  (ŠUKL 89145 alebo ekvivalent) 300 liek.inj.skl.

A11GA01 / kyselina askorbová / 100mg/1ml-sol inj 5ml / 
sol inj / i.v.  (ŠUKL 24836 alebo ekvivalent) 20 000 amp

A11GA01 / kyselina askorbová / 100mg / tbl / p.o.  
(ŠUKL 76188 alebo ekvivalent) 6 000 tbl

A11GA01 / kyselina askorbová / 250mg / tbl / p.o.  
(ŠUKL 78277 alebo ekvivalent)- požadujeme len 30 tbl 
balenie!

4 500 tbl

A11HA02/ pyridoxín / 50mg/1ml-sol inj 1ml / sol inj / 
i.m.,i.v. (ŠUKL 00584 alebo ekvivalent) 5 000 amp

A11HA02/ pyridoxín / 20mg / tbl / p.o. (ŠUKL 00280 
alebo ekvivalent) 13 000 tbl

A11HA03/ tokoferol acetát / 300mg/1ml-sol inj 1ml / sol 
inj / i.m. (ŠUKL 00449 alebo ekvivalent) 75 amp

A11HA03/ tokoferol acetát / 100mg / cps mol/ p.o. 
(ŠUKL 26609 alebo ekvivalent) 1 200 cps

A11HA03/ tokoferol acetát / 200mg / cps mol/ p.o. 
(ŠUKL 52715 alebo ekvivalent) 600 cps

A12AA04/ uhličitan vápenatý / 500mg / tbl / p.o. (ŠUKL 
13698 alebo ekvivalent) 3 750 tbl

A12AA07/ chlorid vápenatý / 8,72g/100ml / sol por / 
(100ml fľaš.) p.o. (ŠUKL 00676 alebo ekvivalent) 40 fľ.

A12AX / vápnik, cholekalciferol / 600mg/400IU / tbl flm / 
p.o. (ŠUKL 78784 alebo ekvivalent) 900 tbl flm

A12BA / káliumaspartát, magnéziumaspartát /  
175mg,175mg/ tbl / p.o. (ŠUKL 88356 alebo ekvivalent) 1 500 tbl

A12BA / káliumaspartát, magnéziumaspartát / 
50mg,50mg/1ml-sol inj 10ml / sol inj / i.v. (ŠUKL 02132 
alebo ekvivalent)

2 000 amp

A12BA01 / chlorid draselný / 75mg/1ml-sol inj 10ml / sol 
inj / i.v. (ŠUKL 02486 alebo ekvivalent) 1 500 amp

A12BA01 / chlorid draselný / 600mg / cps pld / p.o. 
(ŠUKL 9691B alebo ekvivalent) 108 000 cps

A12BA01 / chlorid draselný / 500mg / tbl ent / p.o. 
(ŠUKL 25553 alebo ekvivalent) 6 000 tbl

A12CC06 / magnéziumlaktát / 500mg / tbl / p.o. (ŠUKL 
2862A alebo ekvivalent) 5 000 tbl

A12CC30 / oxid horečnatý,uhličitan horečnatý / 
342mg,670mg / gra eff / p.o. (ŠUKL 66555 alebo 
ekvivalent)

90 vreciek (3balenia)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.

2. Vrátane služieb spojených s manipuláciou, naložením a vyložením tovaru v mieste plnenia.

3. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
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4. Objednávateľ požaduje do 2 pracovných dní od uzavretia tejto rámcovej dohody predložiť rozpis jednotlivých položiek, v 
ktorom dodávateľ uvedie obchodný názov ponúkaného tovaru, jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzu DPH, cenu 
položky s DPH, objednávacie číslo.

5. Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia rámcovej dohody 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.

6. Jednotlivé dodanie tovaru na základe tejto rámcovej dohody sa bude realizovať prostredníctvom čiastkových kúpnych zmlúv
uzatváraných medzi objednávateľom a dodávateľom vo forme objednávky objednávateľa a jej následnej akceptácie zo strany 
dodávateľa, a to konkludentným konaním spočívajúcim v následnom dodaní objednaného tovaru v dohodnutej lehote.

7. Objednávateľ je oprávnený uskutočňovať objednávky jedným z nasledujúcich spôsobov:

7a. prostredníctvom e-mailu z adresy: lekaren@fntn.sk

7b. prostredníctvom písomnej poštovej zásielky obsahujúcej písomnú objednávku,

7c.  osobným doručením písomnej objednávky dodávateľovi,

7d.  telefonicky

7e.  prostredníctvom elektronického systému dodávateľa

8. V prípade, že dodávateľ v lehote  špecifikovanej v objednávke na akceptáciu objednávky nedoručí objednávateľovi 
potvrdenie o akceptácii objednávky, resp. ak v tejto lehote doručí odmietnutie objednávky alebo akékoľvek výhrady, alebo 
návrhy zmien, má sa za to, že objednávka nie je akceptovaná a čiastková kúpna zmluva nevznikne. V prípade návrhu na 
zmenu v obsahu objednávky, predloženého objednávateľovi zo strany dodávateľa, sa čiastková kúpna zmluva považuje za 
riadne uzatvorenú v momente a za podmienky doručenia prejavu akceptácie upraveného obsahu objednávky zo strany 
objednávateľa

dodávateľovi; uvedené platí aj naopak.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný dodať tovar objednávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia 
objednávky dodávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že predpokladaný odber konkrétneho druhu tovaru podľa tejto dohody 
nie je pre zmluvné strany záväzný čo do objednaného množstva. Objednávateľ je oprávnený uskutočniť objednávku 
jednotlivých druhov tovaru v akomkoľvek potrebnom množstve. Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru jednotlivo, ako aj 
celková kúpna cena podľa tejto dohody je záväzná a nebude zmluvnými stranami prekročená. Prípadné prekročenie rozsahu 
plnenia

nad rámec tejto dohody, resp. podmienok verejného obstarávania záväzné pre tento zmluvný vzťah, bude riešené iným 
právnym vzťahom.

10. Dodávateľ je povinný:

10a.  dodať tovar objednávateľovi riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody;

10b.  v prípade, že nie je v možnostiach dodávateľa tovar objednávateľovi dodať z dôvodu výrobného výpadku, o tejto 
skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa v čase objednania tovaru aj s informáciou o dobe 
ukončenia výrobného výpadku, ak dodávateľ s touto informáciou disponuje;

10c.  dodať objednávateľovi za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, že o tom objednávateľa vopred 
písomne informuje a objednávateľ s tým súhlasí.

11. Ak dodávateľ nebude schopný, z dôvodu okolností na jeho strane, dodať tovar podľa priebežnej objednávky, prípadne 
dôjde k výpadku tovaru na trhu, objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality od iného 
dodávateľa a to v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu.

12. V prípade omeškania dodávateľa  s dodaním tovaru v lehote určenej podľa tejto rámcovej dohody je dodávateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania. Objednávateľ nie je 
oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dodávkou tovaru podľa predchádzajúcej vety v prípade, že 
dodávateľ bez zbytočného odkladu t.j. do 4 hodín od doručenia objednávky od objednávateľa informuje objednávateľa o tom, 
že tovar nie je dostupný u dodávateľa z dôvodu výrobného výpadku, a teda nie je v možnostiach dodávateľa objednávateľovi, 
tovar

dodať, alebo v prípade, že dodávateľ bez zbytočného odkladu písomne informuje objednávateľa o tom, že je avizovaný 
výrobný výpadok tovaru na trhu, aby mal objednávateľ  možnosť zabezpečiť si zásoby tovaru.

13. Zmluvným množstvom tovaru pre účely tejto dohody sa rozumie množstvo tovaru, ktoré objednávateľ objedná a dodávateľ 
dodá za obdobie 12 mesiacov počítaných odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

14. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do naplnenia 
dohodnutého maximálneho finančného rozsahu vo výške celkovej kúpnej ceny podľa tejto rámcovej dohody v závislosti od 
toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

15. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri 
dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
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16. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto rámcovej dohody výlučne v originálnych baleniach a s 
dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných 
orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto rámcovej dohody.

17. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar spĺňa kvalitatívne a technické vlastnosti, zodpovedajúce požiadavkám, ktoré 
sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávateľ zodpovedá ďalej za to, že dodávaný tovar bude spĺňať 
všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami na akosť, kvalitu, funkčnosť a
prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy.

18. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi s dobou exspirácie nie kratšou ako 6 mesiacov odo dňa dodania 
tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.. Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade jeho 
nepoužitia, ak bol tovar dodaný v kratšej ako uvedenej lehote.

19. Dodávateľ sa zaväzuje, že v čase dodania tovaru na tovare neuplynie viac ako jedna tretina expiračnej doby stanovenej 
výrobcom a počas celej expiračnej doby bude mať tovar vlastnosti stanovené technickými normami záväznými pre jeho 
výrobu.

20. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať tovar iba bez zjavných technických, kvantitatívnych, kvalitatívnych a právnych 
vád.

21. Vady tovaru je objednávateľ povinný písomne reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr 
však do konca trvania záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. 
e-mailom. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia § 428 od. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a 
kupujúci má nároky z vád tovaru vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v tomto bode tejto rámcovej dohody.

22. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii objednávateľa najneskôr do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto 
lehote nevyjadrí, má sa za to, že reklamácia je dôvodná.

23. Pri reklamovaných vadách tovaru uznaných dodávateľom je objednávateľ povinný vyhovieť nárokom kupujúceho na 
základe písomnej reklamácie objednávateľa, najneskôr do 7 dní po uznaní vady. V prípade uznania vád tovaru dodávateľom, 
objednávateľ má právo na voľbu spôsobu uplatnenia práv z vád tovaru (vrátenie a dopropisovanie, výmena tovaru, ...).

24. Záruka sa nevzťahuje na vady, preukázateľne vzniknuté jeho nevhodným skladovaním, v prípade ak na vhodnosť 
uskladnenia dodávateľ objednávateľa vopred upozornil.

25. V ostatných prípadoch, neupravených touto rámcovou dohodou, sa budú zmluvné strany riadiť § 422 a nasledujúcimi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

26. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, že bude na základe plnenia povinností objednávateľa vo vzťahu k overovaniu 
jednotlivých balení tovaru (špecifický identifikátor, Unique Identifier - UI ) a overovaniu, či bolo manipulované s vonkajším 
obalom (Anti Tampering Device - ATD) zistené, že tovar je falzifikátom, nie originálnym výrobkom alebo, že bolo manipulované
s vonkajším obalom, prípadne iné negatívne zistenie na základe tohto overovania, dodávateľ sa zaväzuje, že tento tovar od 
objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 7 dní prevezme a doručí mu náhradný tovar alebo mu vráti kúpnu cenu za časť

tovaru, ktorej by sa takéto zistenie týkalo.

27. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar podľa každej z čiastkových kúpnych zmlúv bude splatná na 
základe dodávateľom riadne vystavených faktúr. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň úplného dodania 
tovaru podľa konkrétnej čiastkovej kúpnej zmluvy. Dodávateľ je zároveň povinný vystaviť faktúru najneskôr do piateho 
pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar podľa konkrétnej čiastkovej kúpnej zmluvy dodaný.

28. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že jednotková cena každého tovaru musí byť pri každom čiastkovom plnení :

28a.  v súlade s aktuálnym cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,

28b.  v súlade so 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 v znení neskorších predpisov,

29. Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry doručenej dodávateľom za 
ucelenú časť plnenia, ktorej prílohou musí byť objednávateľom potvrdený dodací list.

30. Pokiaľ by v dôsledku akýchkoľvek zmien po uzatvorení tejto rámcovej dohody bola jednotková zmluvná cena tovaru vyššia
ako určujú podmienky podľa tejto rámcovej dohody, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi tovar za zníženú cenu 
tak, aby bola v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a to bez potreby osobitného upozornenia zo strany objednávateľa, či 
potreby uzatvorenia dodatku k tejto dohode.

31. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké 
alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto 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.

32. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade, ak objednávateľ závažne 
poruší ustanovenia tejto rámcovej dohody alebo akýmkoľvek spôsobom zmarí účel tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa 
dohodli, že závažným porušením tejto rámcovej dohody zo strany objednávateľa sa rozumie najmä opakované neprevzatie 
riadne objednaného tovaru, opakované nepotvrdenie dodacieho listu, opakované nezaplatenie faktúry v dohodnutej dobe 
splatnosti.
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33. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade, ak dodávateľ závažne 
poruší túto rámcovú dohodu alebo akýmkoľvek spôsobom zmarí účel tejto rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že 
závažným porušením tejto rámcovej dohody zo strany dodávateľa sa rozumie najmä bezdôvodné odmietnutie akceptácie 
objednávky, opakované nedodanie objednaného tovaru riadne a včas, opakované nedodanie potvrdeného a akceptovaného 
tovaru, svojvoľné zvýšenie ceny, opakované dodanie poškodeného tovaru, opakované nevystavenie daňového dokladu.

34. K odstúpeniu od tejto rámcovej dohody dôjde a táto rámcová dohoda zaniká dňom preukázateľného doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej strane, a to so všetkými právami, ktoré z toho titulu zmluvnej strane vzniknú v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

35. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto rámcovej 
dohody tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka- objednávateľa. Rovnakým spôsobom dodávateľ 
pohľadávku voči objednávateľovi nezabezpečí ručením treťou osobou alebo žiadnym iným právne prípustným spôsobom 
dodávateľ neposkytne práva k takejto pohľadávke tretej osobe. Písomný súhlas objednávateľa s takýmito úkonmi je zároveň 
platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V 
prípade, že dôjde

zo strany dodávateľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy postúpi, resp. prijme ručenie tretej 
osobe bez súhlasu protistrany, bude sa takýto úkon považovať za neplatný a neúčinný voči objednávateľovi.

36. 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 rámcovej dohody podľa všeobecných 
zmluvných podmienok OPET-u tým nie sú dotknuté. Pod pojmom OPET pre účely tejto zmluvy sa rozumejú Obchodné 
podmienky elektronického trhoviska v platnom znení podľa osobitného predpisu (zákon o verejnom obstarávaní).

37. 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 rámcovej dohody, objednávateľ v zmysle OPET-u a podľa tejto rámcovej dohody môže od tejto 
rámcovej dohody odstúpiť.

38. Ukončenie tejto rámcovej dohody môže nastať:

38a.  riadnym dodaním tovaru podľa podmienok tejto rámcovej dohody

38b.  uplynutím dojednanej doby alebo vyčerpaním dohodnutého maximálneho finančného rozsahu vo výške celkovej kúpnej   
ceny podľa tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr;

38c. dohodou zmluvných strán;

38d. odstúpením od rámcovej dohody pre porušenie zmluvných podmienok,

38e.  odstúpením od  rámcovej dohody pre absenciu zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak pre dodávateľa vznikla 
takáto povinnosť;

38f.   doručením výpovede druhej strane a to aj bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná lehota je dva mesiace a začína 
plynúť nasledujúcim dňom po jej doručení druhej strane.

39. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Legionárska 28

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

Strana 5 z 6 



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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 35 628,86 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 39 191,75 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228144

V Bratislave, dňa 05.08.2022 12:02:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
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 Z20228144


Zákazka


Identifikátor Z20228144


Názov zákazky Lieky ATC skupiny A11 - Vitamíny, A12 - Minerálne doplnky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327242


Dodávateľ


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


IČO 34113924


Sídlo Hornočermánska 4, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 8:26:16


Hash obsahu návrhu plnenia t4PU3rrcTFjcvlFc0uf5EjsySohjUafqtADcgqmpEFQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_FN_Trencin_Z20228144.pdf










Charakteristika Presne
ŠÚKL 



kód
Názov lieku Doplnok názvu lieku



Predpokladané 



množstvo balení



A11CC01 / ergokalciferol / 



7,5mg/1ml-sol inj 1ml / sol inj / 



i.m. (ŠUKL 24814 alebo ekvivalent)



200 24814
CALCIFEROL BBP 7,5 



mg/ml



sol inj 5x1 ml/7,5 mg 



(amp.skl.hnedá)
40



A11CC03 / alfakalcidol / 1μg / cps 



mol / p.o. (ŠUKL 10782 alebo 



ekvivalent)



2 100 10782



Alfakalcidol SANDOZ 



1 mikrogram mäkké 



kapsuly



cps mol 60x1 µg (blis. 



PVC/PVDC/Al)
35



A11CC05 / cholekalciferol / 



0,5mg/1ml, 20000IU/1ml / gtt por 



/ (10ml fľaš.) p.o. (ŠUKL 12023 



alebo ekvivalent)



300 12023 Vigantol
gtt por 1x10 ml/5 mg 



(fľ.skl.hnedá)
300



A11DA01/ tiamín / 50mg / tbl / 



p.o. (ŠUKL 75025 alebo ekvivalent)
16 000 75025 Thiamin Léčiva tbl 20x50 mg (blis.PVC/Al) 800



A11DA01/ tiamín / 50mg/1ml-sol 



inj 2ml / sol inj / s.c.,i.m. (ŠUKL 



00616 alebo ekvivalent)



4 000 00616 Thiamin Léčiva inj sol inj 10x2 ml/100 mg 400



A11DB / benfotiamín, pyridoxín, 



kyanokobalamín / 40mg, 90mg, 



0,25mg / cps / p.o. (ŠUKL 67068 



alebo ekvivalent)



5 000 67068 Milgamma N cps 100 (blis.PVC/PVDC/Al) 50



A11DB / tiamín, pyridoxín, 



kyanokobalamín / 50mg, 50mg, 



0,5mg/1ml-sol inj 2ml / sol inj / 



i.m. (ŠUKL 67072 alebo ekvivalent)



500 67072 Milgamma N sol inj 5x2 ml (amp.skl.hnedá) 100
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A11DB / tiamín, pyridoxín / 100mg, 



50mg/1ml-sol inj 1ml / sol inj / 



i.m.,i.v. (ŠUKL 92222 alebo 



ekvivalent)



200 92222 Milgamma NA injekt sol inj 10x1 ml (amp.skl.) 20



A11GA01 / kyselina askorbová / 



150mg/1ml-sol inf 50ml / sol inf / 



i.v.  (ŠUKL 89145 alebo ekvivalent)



300 89145
Vitamin C-Injektopas 



7,5 g



sol inf 1x50 ml/7,5 g 



(liek.inj.skl.hnedá)
300



A11GA01 / kyselina askorbová / 



100mg/1ml-sol inj 5ml / sol inj / 



i.v.  (ŠUKL 24836 alebo ekvivalent)



20 000 24836
ACIDUM 



ASCORBICUM BBP
sol inj 5x5 ml/500 mg (amp.skl.) 4000



A11GA01 / kyselina askorbová / 



100mg / tbl / p.o.  (ŠUKL 76188 



alebo ekvivalent)



6 000 76188
CELASKON tablety 



100 mg
tbl 40x100 mg (liek.skl.) 150



A11GA01 / kyselina askorbová / 



250mg / tbl / p.o.  (ŠUKL 78277 



alebo ekvivalent)- požadujeme len 



30 tbl balenie!



4 500 78277
CELASKON tablety 



250 mg
tbl 30x250 mg (fľ.skl.hnedá) 150



A11HA02/ pyridoxín / 50mg/1ml-



sol inj 1ml / sol inj / i.m.,i.v. (ŠUKL 



00584 alebo ekvivalent)



5 000 00584
PYRIDOXIN LÉČIVA 



INJ
sol inj 5x1 ml/50 mg (amp. skl.) 1000



A11HA02/ pyridoxín / 20mg / tbl / 



p.o. (ŠUKL 00280 alebo ekvivalent)
13 000 00280 Pyridoxin Léčiva tbl 20x20 mg (blis.PVC/Al) 650



A11HA03/ tokoferol acetát / 



300mg/1ml-sol inj 1ml / sol inj / 



i.m. (ŠUKL 00449 alebo ekvivalent)



75 00449 EREVIT 300 mg/ml sol inj 5x1 ml (amp.skl.) 15











A11HA03/ tokoferol acetát / 



100mg / cps mol/ p.o. (ŠUKL 26609 



alebo ekvivalent)



1 200 26609
VITAMIN E 100-



ZENTIVA
cps mol 30x100 mg (fľ.skl.) 40



A11HA03/ tokoferol acetát / 



200mg / cps mol/ p.o. (ŠUKL 52715 



alebo ekvivalent)



600 52715
VITAMIN E 200-



ZENTIVA
cps mol 30x200 mg (fľ.skl.) 20



A12AA04/ uhličitan vápenatý / 



500mg / tbl / p.o. (ŠUKL 13698 



alebo ekvivalent)



3 750 13698
Calcii carbonas 



Galvex 500 mg
tbl 50x500 mg (obal PE) 75



A12AA07/ chlorid vápenatý / 



8,72g/100ml / sol por / (100ml 



fľaš.) p.o. (ŠUKL 00676 alebo 



ekvivalent)



40 00676
CALCIUM 



CHLORATUM-TEVA
sol por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) 40



A12AX / vápnik, cholekalciferol / 



600mg/400IU / tbl flm / p.o. (ŠUKL 



78784 alebo ekvivalent)



900 78784



Caltrate 600 mg/400 



IU D3 filmom 



obalená tableta



tbl flm 90x600 mg/400 IU 



(fľ.PE)
10



A12BA / káliumaspartát, 



magnéziumaspartát /  



175mg,175mg/ tbl / p.o. (ŠUKL 



88356 alebo ekvivalent)



1 500 88356 Cardilan tbl 100x175 mg (fľ.skl.) 15



A12BA / káliumaspartát, 



magnéziumaspartát / 



50mg,50mg/1ml-sol inj 10ml / sol 



inj / i.v. (ŠUKL 02132 alebo 



ekvivalent)



2 000 02132 CARDILAN sol inj 10x10 ml (amp.skl.) 200



A12BA01 / chlorid draselný / 



75mg/1ml-sol inj 10ml / sol inj / 



i.v. (ŠUKL 02486 alebo ekvivalent)



1 500 02486



KALIUM 



CHLORATUM LÉČIVA 



7,5 %



sol inj 5x10 ml/750 mg 



(amp.skl.)
300



A12BA01 / chlorid draselný / 



600mg / cps pld / p.o. (ŠUKL 9691B 



alebo ekvivalent)



108 000 9691B Kaldyum cps pld 60x600 mg (fľ.skl.) 1800











A12BA01 / chlorid draselný / 



500mg / tbl ent / p.o. (ŠUKL 25553 



alebo ekvivalent)



6 000 25553



KALIUM 



CHLORATUM 



BIOMEDICA



tbl ent 100x500 mg 



(blis.PVC/Al)
60



A12CC06 / magnéziumlaktát / 



500mg / tbl / p.o. (ŠUKL 2862A 



alebo ekvivalent)



5 000 2862A
Magnesii lactas 



Galvex 500 mg
tbl 100x0,5 g (obal PE) 50



A12CC30 / oxid horečnatý,uhličitan 



horečnatý / 342mg,670mg / gra eff 



/ p.o. (ŠUKL 66555 alebo 



ekvivalent)



90 66555 Magnosolv
gra eff 30x6,1 g 



(vre.papier/Al/PE)
3
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