
Rámcová dohoda č. Z202118304_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: Slomed s.r.o.
Sídlo: Levická 11, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36307165
DIČ: 2020077312
IČ DPH: SK2020077312
Bankové spojenie: IBAN: CZ4220100000002300995600
Telefón: +420602526886

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Aplikačné sety k CT injektoru
Kľúčové slová: Denný set, pacientský set, Spike, CT injektor
CPV: 33141624-0 - Aplikačné sady; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Aplikačné sety k CT injektoru

Funkcia

Aplikačné sety na aplikáciu kontrastnej látky pri CT vyšetrení.

Aplikačné sety k CT injektoru CT Expres 3D system

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Denný set ks 260

Pacientský set ks 1300

Spike ks 1300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia

2. Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia objednávky Objednávateľa - do 7 dní

3. Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania objednávok Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody - najviac 1x 
mesačne
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4. Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť kupujúcemu: jednotková cena bez
DPH aj s DPH  a cenu spolu s DPH a bez DPH

5. 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

pokr.: tejto zmluvy a nižšou cenou.

6. 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.

7. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po 
dni dodania tovaru.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Denný set Denný set.jpg

Pacientský set Pacientský set.jpg

Spike Spike.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vyšné Hágy
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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 102,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 322,40 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118304

V Bratislave, dňa 13.09.2021 09:28:00

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

Dodávateľ:
Slomed s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118304


Zákazka


Identifikátor Z202118304


Názov zákazky Aplikačné sety k CT injektoru


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312061


Dodávateľ


Obchodný názov Slomed s.r.o.


IČO 36307165


Sídlo Levická 11, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 6.9.2021 13:15:17


Hash obsahu návrhu plnenia LjjEbAOgxowYcH9yyvryQ3ZwIdl0IxHI0JzGmAaLGVw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Bottle Spike.jpg (Bottle Spike)
Denný set.jpg (Denný set)
Pacientský set.jpg (Pacientský set)
Cenový návrh k nabídce Z202118304_EKS_Vyšné Hágy.docx (Cenový návrh k nabídce Z202118304)
















Národný ústav tuberkulózy, pĺúcných chrob a hrudníkovej chirurgie


Vyšné Hágy 1 


059 84 Výšné Hágy








Nitra, 6.9.2021








Nabídka k EKS - Zverejnenie zákazky Z202118304 – Aplikačné sety k CT injektoru





			Bottle Spike type A (30mm)


			Day set III HP


			Patient Set





			(60,box,ST)


			(15/BOX, STERILE)


			(25/box, sterile)





			cena za bal./EUR


			cena za bal./EUR


			cena za bal./EUR





			144,00 (bal)


			144,00 (bal)


			105,50 (bal)





			2,40 (ks)


			               9,60 (ks)


			4,22 (ks)











			Denný set


			ks


			  260


			9,60


			  2 496,00





			Pacientský set


			ks


			1300


			4,22


			  5 486,00





			Bottle Spike


			ks


			1300


			2,40


			  3 120,00





			Celkem


			


			


			


			11 102,00











Celková cena bez DPH:		11 102,00 EUR


Sadzba DPH:				20%


Celková cena s DPH:			13 322,40 EUR





Slomed s.r.o.


Levická 11


949 01 Nitra


Slovenská republika


Tel: +420 739 390 505


info@slomed.sk


IČ: 36307165, IČ DPH: SK36307165


Číslo účtu: 2300995600/2010, Fio Banka, a.s., IBAN: CZ4220100000002300995600
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