Rámcová dohoda č. ÚVN-30-17/2021_017
podľa § 83 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a všeobecných ustanovení
Obchodného zákonníka
Čl. 1
medzi
budúcim kupujúcim
V zastúpení štatutárneho orgánu :
Oprávnený rokovať vo veciach
Technických
Tel.
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ pre DPH:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok fakultná nemocnica, SR
Ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
MUDr. Vladimír Lengvarský MPH - riaditeľ
PharmDr. Simona Spilá
+ 421 444382604
Štátna pokladnica Bratislava
SK84 8180 0000 0070 0017 7393
31 936 415
SK 2020590187
a

budúcim predávajúcim
Obchodný názov firmy
Miesto a sídlo

MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce

V zastúpení štatutárneho orgánu
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných a technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Tel.
E-mail

Karol Janovič, MBA, konateľ spoločnosti
Mgr. Patrik Kakus, MBA
TATRSKBX
SK8111000000002624776463
36 531 774
202014815
+421 905 432 389
medis@medis.sk

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu
zadania zákazky s nízkou hodnotouy podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Budúci predávajúci dodá a budúci kupujúci odoberie predmet zákazky Systém podtlakovej
terapie.
podľa čl. 4. tejto zmluvy.
2.2 Budúci kupujúci si vyhradzuje právo odobrať vyšší počet položiek alebo aj neodobrať
predpokladané množstvá v závislosti od potreby verejného obstarávateľa pri zachovaní
jednotkových cien a maximalnej ceny uvedenej v čl. 4.2

Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej
dohody.
3.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu dodávať priebežne podľa potreby
predmet obstarávania formou operatívných objednávok, ktoré nahrádzajú zmluvy na základe
rámcovej dohody.
Čl. 4
Cena predmetu zmluvy
4.1 Zmluvné strany dohodli jednotkové ceny predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Cena pre jednotlivé položky predmetu plnenia je maximálna a jej zmena počas
trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma
zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.
Do ceny za jednotlivé položky je zahrnutá doprava do miesta plnenia.
4.2
P.č.

1.
2.

3.
4.

Názov položky

Množstvo

Nádobka na odlúčený materiál - objem min.
800 ml
Penové krytie na podtlakovú terapiu:
malá sada
stredná sada
veľká sada
Abdominálny set
Penové krytie so striebrom na podtlakovú
terapiu:
malá sada
stredná sada
veľká sada

MJ

160

ks

25
80
15
40

ks
ks
ks
ks

10
10
5

ks
ks
ks

Jednotková
cena v €
bez DPH
50,00

109,00
109,00
109,00

2725,00
8720,00
1635,00

259,00*

10 360,00*

139,00
139,00
139,00

1390,00
1390,00
695,00

Celková cena v € bez DPH
DPH 10%
DPH 20%
Celková cena v € s DPH

Celková kúpna cena predmetu zákazky bez DPH
DPH 10% celkom
DPH 20% celkom
Celková cena predmetu zákazky s DPH

34 915,00
2 691,50
1 600,00
39 206,50

Cena
spolu v €
bez DPH
8000,00

34 915,00
2 691,50
1 600,00
39 206,50

EUR
EUR
EUR
EUR

Čl. 5
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky
5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN, nemocničná
lekáreň ulica gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
5.2 Budúci predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do piatich
dní od obdržania objednávky budúceho kupujúceho faxom, e-mailom, telefonicky. V prípade
telefonickej komunikácie bude objednávka doložená v písomnej podobe
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* prebieha kategorizácia produktu, produkt momentálne nedostupný

5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto
rámcovej dohody. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty:
5.3.1
Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3 x rovnopis)
5.3.2
Originál daňového dokladu (3 výtlačky) s uvedením čísla rámcovej dohody
a objednávky.
5.4 Zástupcom budúceho kupujúceho na objednanie a prevzatie predmetu zmluvy je pracovník
lekárne alebo iná poverená osoba.
5.5 Budúci predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť budúceho
kupujúceho o termíne dodania predmetu.
5.6

Budúci kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom
prevzatia na dodacom liste.
Čl. 6
Povinnosti budúceho predávajúceho

6.1

Budúci predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení,
ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa technické a kvalitatívne parametre podľa platnej
výrobnej dokumentácie a príslušných platných noriem.

6.2

Budúci predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie a užívanie tovaru v slovenskom jazyku podľa bodu 6.1.

6.3

Budúci predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu všetky
príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto rámcovej dohody zo strany výrobcu, na
základe písomného oznámenia výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné
plnenie predmetu rámcovej dohody.

6.4

Budúci predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie podať svoje stanovisko k
reklamácii.
Čl. 7
Platobné podmienky

7.1

Budúci predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar budúcemu kupujúcemu a faktúru s
dodacím listom odovzdá budúcemu príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle
rozsahu predmetu obstarávania v množstvách požadovaných v objednávke a rozsahu
v súlade s touto rámcovou dohodou resp. poverenému zástupcovi.

7.2

Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych
výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
7.2.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,
7.2.2 IČO a IČ pre DPH kupujúceho a IČO a IČ pre DPH predávajúceho
7.2.3 kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez
DPH, DPH celkom,
7.2.4 Číslo rámcovej dohody a deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa
7.2.5 Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)
7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok
Splatnosť faktúr je 60 dní od dodania tovaru. Budúci kupujúci môže po dohode s budúcim
predávajúcim na základe svojich finančných možností skrátiť dobu splatnosti. Platba sa bude
realizovať po dodaní a prevzatí predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu
budúcim kupujúcim v súlade s uzavretou rámcovou dohodou.

7.3
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7.4

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo
obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doručenia opravenej faktúry.

7.5

Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky budúceho predávajúceho na úpravu ceny.

7.6

Budúci kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet
budúceho predávajúceho v termíne splatnosti.

7.7

Budúci kupujúci neposkytne budúcemu predávajúcemu preddavok.
Čl. 8
Povinnosti budúceho kupujúceho

8.1

Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky)
reklamuje budúci kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 10 dní od prevzatia
dodávky.

8.2

Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil,
najneskôr však do konca záručnej doby.

8.3

Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne.

8.4

Oznámenie o vadách musí obsahovať:
8.4.1 Číslo rámcovej dohody a objednávky
8.4.2 Názov a označenie reklamovaného výrobku
8.4.3 protokol o vadách (presný popis vád).

8.5

Nároky kupujúceho z vád tovaru:
8.5.1 požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto rámcovej dohody
8.5.2 požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný
8.5.3 požadovať odstránenie vadného tovaru
8.5.4 odstúpiť od rámcovej dohody.

8.6

Voľbu nároku z vád tovaru budúci kupujúci oznámi budúcemu predávajúcemu v zaslanom
oznámení o vadách.

8.7

Budúci predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní.

8.8

Pokiaľ budúci predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje budúci kupujúci
v riadnom termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb
odborníci z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí
vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu vzniknutej vady na tovare.
Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady škody je
vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti
bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka.

8.9 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej doby je budúci kupujúci oprávnený v prípade, že
zo strany budúceho kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na skladovanie a
používanie.
Čl. 9
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
9.1

V prípade, že budúci predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto rámcovej dohode
uhradí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného
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predmetu za každý začatý deň z omeškania, najviac však 5 % z ceny nedodaného predmetu
tejto zmluvy. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
9.2

V prípade omeškania budúceho kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve
uhradí budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05%
z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5%
z neuhradenej sumy.

9.3

V prípade, že budúci predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej
dobe, zaplatí budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,60 € za každý začatý deň
omeškania.

9.4

Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto rámcovou dohodou
závislosti na tom v akej výške vznikne druhej strane škoda.

hradí povinná strana v

Čl. 10
Odstúpenie od zmluvy
10.1 Táto rámcová dohoda môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných
strán. Od tejto rámcovej dohody môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným
spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od tejto
rámcovej dohody písomne upozornený.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
11.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa

nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. VI ods. 2
tejto dohody. Všetky prílohy tejto rámcovej dohody tvoria je nedeliteľnú súčasť
11.2 Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré sa po
podpísaní účastníkmi dohody stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
11.3 Ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená odstúpiť od tejto rámcovej dohody pri podstatnom

porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody a požadovať od povinnej strany náhradu
škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úplná
alebo čiastočná zodpovednosť strany dohody je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.
11.4 Kupujúci môže vypovedať rámcovú dohodu uzavretú s predávajúcim, ktorý nemal v čase

uzavretia tejto rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných
konečných užívateľov výhod alebo ak
bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí
predávajúceho z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.
11.5

Odstúpenie od dohody odstupujúca strana písomne oznámi druhej strane dohody bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto dohody dozvedela.

11.6

Túto dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek stranou dohody písomnou výpoveďou bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

11.7 Na odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa vyžaduje písomná forma. Odstúpenie nadobúda

účinnosť dňom riadneho doručenia odstúpenia druhej strane tejto rámcovej dohody.
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11.8 V prípade, ak by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným,

nespôsobuje to neplatnosť rámcovej dohody ako celku
11.9 Strany tejto rámcovej dohody zhodne prehlasujú, že všetky spory vzniknuté z tejto rámcovej

dohody budú riešiť dohodou. V prípade, že medzi stranami dohody nedôjde k dohode, tieto
spory sú strany dohody povinné riešiť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
SR.
11.10 Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť
originálu. Po jej podpísaní predávajúci obdrží 1 vyhotovenie a kupujúci 3 vyhotovenia.
11.11 Strany tejto rámcovej dohody vyhlasujú, že ustanoveniam tejto rámcovej dohody porozumeli

čo do obsahu i rozsahu, rámcová dohoda vyjadruje ich vôľu, nebola uzatvorená v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok, je dostatočne určitá a zrozumiteľná a na znak toho
k nej pripájajú svoje podpisy.
11.12 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky. Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Strany dohody súhlasia
so zverejnením tejto rámcovej dohody v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR a na
internete.
11.13 Každá zo strán dohody sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)

vyplývajúce z tejto dohody, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek
pohľadávku alebo právo z tejto dohody ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na
akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej strany dohody. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude
považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou
zo strán dohody, je druhá strana dohody oprávnená od dohody odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od dohody doručené druhej
strane dohody, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
11.14 V prípade, ak bude podľa tejto dohody potrebné doručovať inej strane dohody akúkoľvek

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu strany dohody uvedenú v záhlaví tejto
dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená strane dohody, ktorá písomnosť
doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená,
strany dohody si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky
strane dohody, ktorá zásielku doručuje.

Za budúceho predávajúceho

Za budúceho kupujúceho

V Nitre, dňa 12.2.2021

V Ružomberku, dňa 03.03.2021

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

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

Karol Janovič,MBA
konateľ

MUDr. Vladimír Lengvarský MPH
riaditeľ UVN SNP Ružomberok-FN
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