
Rámcová dohoda č. Z202031542_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VIDRA a spol. s.r.o.
Sídlo: Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika
IČO: 31589561
DIČ: 2020443777
IČ DPH: SK2020443777
Bankové spojenie: IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457
Telefón: 0415071017

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ŠZM - Tampón odberový
Kľúčové slová: odberové tampóny transportné, odberové tampóny suché
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tampón v skúmavke ,plastová tyčinka, medium Amies s aktívnym uhlím

2. Tampón Amiesovo médium, plastová tyčinka

3. Tampón Amiesovo medium ,hliníková tyčinka

4. Tampón bavlnený sterilný, drevená tyčinka.

5. Tampón bavlnený syntetický , plastová tyčinka v skúmavke.

6. Tampón v skúmavke ,drevená tyčinka detox. aktívnym uhlím

Položka č. 1: Tampón v skúmavke ,plastová tyčinka, medium Amies s aktívnym uhlím

Funkcia

Použitie:  všetky typy odberov, vrátane náročných mikroorganizmov, výtery z krku, ucha, nosa, konečníka , na anaeróbnu 
kultiváciu. Odoslanie odberu do laboratoria do 48hod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 11800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- individuálne  balený v sterilnej skúmavke požaduje sa

- plastová tyčinka požaduje sa

- plastová skúmavka požaduje sa
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- materiál tampónu bavlna

- transportná pôda Amies s aktívnym uhlím požaduje sa

- sterilný požaduje sa

- nalepovacia papierová plocha na popis požaduje sa

Položka č. 2: Tampón Amiesovo médium, plastová tyčinka

Funkcia

Použitie:  všetky typy odberov, vrátane náročných mikroorganizmov, výtery z krku, ucha, nosa, konečníka , na anaeróbnu 
kultiváciu. Odoslanie odberu do laboratoria do 48hod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 16600

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- individuálne balený v sterilnej skúmavke požaduje sa

- plastová tyčinka požaduje sa

- plastová skúmavka požaduje sa

- materiál tampónu bavlna

- transportná pôda Amies bez aktívneho uhlia požaduje sa

- sterilný požaduje sa

- nalepovacia papierová plocha na popis požaduje sa

Položka č. 3: Tampón Amiesovo medium ,hliníková tyčinka

Funkcia

Použitie:  všetky typy odberov, vrátane náročných mikroorganizmov, výtery z krku, ucha, nosa, konečníka , na anaeróbnu 
kultiváciu. Odoslanie odberu do laboratoria do 48hod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

-individuálne balené v sterilnej skúmavke požaduje sa

-hliníková tyčinka požaduje sa

-plastová skúmavka požaduje sa

-materiál tampónu bavlna

-transportná pôda Amies  bez aktívneho uhlia požaduje sa

-sterilný požaduje sa

-nalepovacia papierová plocha na popis požaduje sa

Položka č. 4: Tampón bavlnený sterilný, drevená tyčinka.

Funkcia

Použitie: odbery nenáročných baktérií, výtery z krku , nosa, ucha. Odoslanie odberu do laboratória do 1hodiny.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 25000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- tampón neobsahuje transportnú živnú pôdu požaduje sa

- individuálne balený v plastovom sáčku požaduje sa

- tyčinka drevená požaduje sa

- materiál tampónu bavlna
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- sterilný požaduje sa

Položka č. 5: Tampón bavlnený syntetický , plastová tyčinka v skúmavke.

Funkcia

Použitie: odbery nenáročných baktérií, výtery z krku , nosa, ucha. Odoslanie odberu do laboratória do 1hodiny.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 9800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- tampón neobsahuje transportnú živnú pôdu požaduje sa

- tyčinka plastová požaduje sa

- skúmavka plastová požaduje sa

- materiál tampónu syntetická bavlna

- sterilný požaduje sa

-nalepovacia papierová plocha na popis požaduje sa

Položka č. 6: Tampón v skúmavke ,drevená tyčinka detox. aktívnym uhlím

Funkcia

Použitie: odbery nenáročných baktérií, výtery z krku , nosa, ucha. Odoslanie odberu do laboratória do 1hodiny.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladané množstvo ks 17800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

- tampón neobsahuje transportnú živnú pôdu požaduje sa

- tampón detoxikovaný aktívnym uhlím požaduje sa

- tyčinka drevená požaduje sa

- skúmavka plastová požaduje sa

- sterilný požaduje sa

- nalepovacia papierová plocha na popis požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Miestom plnenia sú tri zdravotnícke zariadenia v Trenčianskom kraji.

Plnenie bude poskytnuté trom zdravotníckym zariadeniam na základe podpísaného Dodatku k zmluve.

Uvedené predpokladané množstvá sú orientačné, objednávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Množstvo 
bude spresňované počas platnosti zmluvy samostatnými objednávkami podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

Dodanie tovaru zabezpečí dodávateľ do 3 pracovných dní od podania objednávky objednávateľom. Termín plnenia dodávok 
tovaru na základe objednávok môže byť zmenený len dohodou zmluvných strán.

Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme podrobný 
technický opis ponúkaného Tovaru v slovenskom, resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol Objednávateľ 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu 
Zmluvy.

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy aktualizovaný rozpočet (cenník) predmetu zmluvy,
v ktorom uvedie obchodný názov tovaru, mernú jednotku, katalógové číslo, číslo ŠUKL, množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, 
sadzbu DPH, jednotkovú cenu vrátane DPH.

Dodávateľ je povinný na základe vyžiadania doručiť  všetkým trom zdravotníckym zariadeniam na vlastné náklady vzorku 
predmetu zákazky v počte 1ks z každého druhu za účelom jeho testovania, a to do 3 pracovných dní odo dňa vyžiadania. V 
prípade, že poskytnuté vzorky nebudú spĺňať požadované vlastnosti, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od 
zmluvy (OPET čl. XVIII, bod 18.2, písm.t).

Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.
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Dodávateľ deklaruje, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na výrobok vzťahujú v súlade so
Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Dodávaný tovar nesmie mať expiračnú dobu kratšiu ako 12 mesiacov odo dňa jeho dodania, pokiaľ nebude pri konkrétnej 
objednávke dohodnuté inak.

Dodávateľ je povinný tovar náležite zabaliť spôsobom podľa špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak , aby nedošlo k jeho 
poškodeniu, strate alebo zničeniu, a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v 
dohodnutom mieste dodania tovaru. Odovzdať tovar v mieste dodania len poverenej osobe objednávateľa, ak takú 
objednávateľ určil a dodávateľovi preukázateľne oznámil.

Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je do ukončenia dátumu expirácie. Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru v 
rozsahu, že dodaný tovar bude počas záručnej doby spôsobilý k účelu jeho použitia a že po túto dobu si zachová požadované 
vlastnosti. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené objednávateľom neodbornou manipuláciou s tovarom alebo nevhodným 
skladovaním tovaru. Podmienky skladovania a doba použiteľnosti sú uvedené na obale.

Reklamácie množstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavné vady dodaného tovaru budú objednávateľom uplatnené pri 
preberaní tovaru uvedením do dodacieho listu. Vady akosti a vady, ktoré nie sú zjavné, reklamuje objednávateľ v lehote do 14 
dní odo dňa ich zistenia.

Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä položkový súpis tovaru, jeho 
množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za objednávateľa. Tovar sa považuje za dodaný a 
prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar spĺňajúci všetky vlastnosti uvedené v špecifikácii predmetu zmluvy, ktorý 
je originálny, bez závad v požadovanom množstve. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať dodací 
list , neprevziať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.

Ak dodávateľ bude mať vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z tejto 
zmluvy riadne a včas, je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pre predpokladanou 
stratou schopnosti plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. V prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti sa 
dodávateľ zaväzuje, objednávateľovi zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej maximálnej kúpnej ceny podľa rámcovej 
dohody, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa a v lehote 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu prípadnej vzniknutej škody v plnej výške.

Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy EKS. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia vecne a 
formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi za skutočne dodaný tovar v zmysle § 340 b, ods.5 zákona č. 513/1991 
Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo vzorky, nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na predmet zákazky bude 
objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ môže:

1. ukončiť s dodávateľom  zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,

2. vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS

3. vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre ÚVO, v ktorej objednávateľ oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu 
zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia  povinností  dodávateľom (zo strany ÚVO môže byť dodávateľovi  uložený
zákaz účasti vo VO, resp. uložená pokuta.

Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.

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..

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 v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávku voči objednávateľovi, ktorá mu, ako veriteľovi, vznikne z tohto zmluvného vzťahu, 
nepostúpi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 
ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas jeho zriaďovateľa.

Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami OPET.

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: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 81400,0000

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: 9 690,00 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 02.12.2020 09:54:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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