
Rámcová dohoda č. Z202030651_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo: 1, 05984 Vyšné Hágy, Slovenská republika
IČO: 00227811
DIČ: 2021212622
IČ DPH: SK2021212622
Bankové spojenie: IBAN: Sk2181800000007000289010
Telefón: 0524414111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Roche Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35887117
DIČ: 2021832087
IČ DPH: SK2021832087
Telefón: 0257103680

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Diagnostické činidlá pre biochémiu
Kľúčové slová: Diagnostické činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču, laboratórny 

diagnostický spotrebný materiál.
CPV: 33694000-1 - Diagnostické činidlá; 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Diagnostické činidlá pre biochémiu

Funkcia

Diagnostické činidlá sú určené pre stanovenie biochemických parametrov v sére, v moči a v sinoviálnej tekutine.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

EcoTergent, cobas c311 ks 23

ISE Diluent Gen2 5x300ml, cobas c, Hitachi ks 3

ISE Int Stand 5x500ml, cobas c, Hitachi ks 7

ISE Standard High 10x3ml ks 2

ISE Standard Low 10x3ml ks 2

Sample Cleaner 1 12x59ml ks 1

NaOH-D , cobas c ks 21

Cell Wash Solution I/NaOH-D 2x1,8 L ks 5

ISE Ref.Electrolyte 5x300ml ks 3

Cobas Integra ISE Solution1 5x17,5ml ks 5

Cobas Integra ISE Solution2 6x9,5ml ks 5

Cobas Integra ISE Etcher 6x11ml ks 3

ISE Deproteinizer Cobas Integra 6x21m ks 5
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ISE Calibrator Direct 250 ml ks 23

ISE Calibrator Indirect 250ml ks 13

ISE Ref.Electrolyte 250ml Integra ks 10

Cleaner Integra 1000ml ks 23

Calibrator fas 12x3ml ks 4

Calibrator fas Protein 5x1ml ks 3

PreciControl Multi 1 QCS 20x5ml ks 3

PreciControl Multi 2 QCS 20x5ml ks 3

SMS, cobas c 50ml ks 10

Cleaner cassette 150tests ks 53

Calibrator fas CK-MB 3x1 ml ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia plnenia 
zmluvy podľa potrieb zariadenia, na základe priebežnej čiastkovej objednávky, zadanej telefonicky, e-mailom, alebo osobne 
obchodnému zástupcovi dodávateľa. Dodávka tovaru max. do 14 dní. 

Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť, či je predmet plnenia, ktorý 
chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.

Zabezpečenie možnosti vzdialenej správy pre online riešenie aplikačných či servisných problémov lekárskych prístrojov. 

Hotline- aplikačná podpora a riešenie urgentných požiadaviek prostredníctvom vzdialeného prístupu do 2 hod počas 
pracovných dní . Nástup do 48 hod. pri riešení urgentných aplikačných a servisných požiadavkách

Doručenie iného tovaru, alebo tovaru, ktorý nesplňuje všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať 
celkové udávané množstvo ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu: počtu potreby vyšetrení alebo platobnej 
neschopnosti.

Dodávateľ do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné 
náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Zásielka musí byť doručená počas  pracovných dní v pracovnej dobe na miesto plnenia. Pracovná doba : pondelok - štvrtok  
7:00 hod - 15:00 hod, piatok  7:00 hod - 12:00 hod.

Súpravy musia byť dodané v celku, nepoškodené, nepoužité, s exspiráciou minimálne 6 mesiacov od dodania.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a
včasného splnenia jeho záväzku.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

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 cenou 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

pokr.: zmluvy a nižšou cenou.

Postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len Občiansky zákonník) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatné.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ako balík
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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 654,77 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.11.2020 10:08:01

Objednávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Roche Slovensko, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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