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RÁMCOVÁ  DOHODA  č. 2017/ 

uzatvorená podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1.1  Kupujúci :   Národný ústav reumatických chorôb 

  Nábrežie I. Krasku č.4 

  921 12 Piešťany 

Zastúpený:   Mgr. Michal Fajin, M.B.A. 

  riaditeľ  

Vybavuje :   Ing. Peter BITTARA   tel.: 0337969112 

I Č O :  00165271 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

  č. účtu: SK 85 8180 0000 0070 0028 5239 

 

1.2.  Predávajúci: UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

  Opatovská cesta 4 

  972 01 Bojnice 

Zastúpený: Mgr. Michael Kotouček, riaditeľ pre predaj 

  na základe plnomocenstva z 3.1.2017 

  MVDr. Branislav Klopan, riaditeľ nákupu a výroby 

  na základe plnomocenstva z 3.1.2017 

Vybavuje: Ing. Rastislav Habovčík tel.: 046 5154146 

IČO: 31625657 

DIČ:  2020468780 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

číslo účtu:   SK55 1100 0000 0026 2600 5048 

Predávajúci je zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 272/R 
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Článok II.  
Predmet dohody 

2.1 Predmetom tejto dohody je určenie podmienok zadávania zákaziek na dodanie tovaru - 
lieky pre biologickú liečbu špecifikovaného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto dohody. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že na jeho písomnú výzvu uzavrie s ním akceptovanú 
objednávku vystavenú kupujúcim v zmysle čl. IV tejto dohody na dodanie tovaru v súlade 
s touto rámcovou dohodou. 

2.3 Predávajúci sa podľa podmienok tejto dohody zaväzuje dodávať kupujúcemu počas 
platnosti a účinnosti tejto dohody tovar do miesta dodania, previesť na neho vlastnícke 
právo k dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť cenu 
v súlade s čl. III tejto dohody. 

2.4 Predávajúci nemá právny nárok na vystavenie objednávok na dodanie tovaru kupujúcim. 
Vystavenie objednávok na konkrétne množstvá predmetu plnenia počas platnosti tejto 
dohody bude závislé od výšky vyčleneného finančného limitu (maximálne do limitu 
uvedeného v bode 3.1 tejto dohody) na tento nákup a aktuálnymi potrebami kupujúceho. 
Pridelený finančný limit kupujúceho nemôže byť prekročený. 

 
Článok III 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody 18 
mesiacov max. do výšky 3 424 355,86 EUR bez DPH. Každá zmena musí byť vykonaná 
formou písomného dodatku ku rámcovej dohode na základe súhlasu oboch účastníkov 
dohody. Celková maximálna cena za dodanie tovaru je neprekročiteľná. 

 Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z o cenách 
v znení neskorších predpisov. Cenu možno zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri 
podstatnej zmene právnej úpravy, ktorá má dopad na tvorbu ceny (napr. DPH, nárastu 
materiálových nákladov a v iných riadne odôvodnených prípadoch). Každá zmena cien 
musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto rámcovej dohode na základe 
súhlasu obidvoch účastníkov dohody. 

3.2 Právo na zaplatenie ceny za tovar vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku 
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto dohodou. 

3.3 Fakturácia bude vykonaná po častiach, po riadnom dodaní tovaru na základe príslušnej 
objednávky. 

3.4 Predávajúci po dodaní tovaru vystaví faktúru v troch vyhotoveniach a doručí ju 
kupujúcemu. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov a musí obsahovať minimálne údaje 
uvedené v § 74 ods.1 tohto zákona. Súčasťou riadne vystavenej faktúry bude dodací list. 
Dodacie listy budú potvrdené podpisom osôb oprávnených konať za zmluvné strany vo 
veciach preberania tovaru. Oprávnená osoba kupujúceho na prevzatie tovaru bude uvedená 
na písomnej objednávke. 

3.5 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar na základe bezchybných 
faktúr vystavených v súlade s bodom 3.4., a to prevodom na účet predávajúceho do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň úhrady 
považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho. Faktúru predávajúci 
doručí na adresu kupujúceho. 
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3.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to 
najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota 
splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

3.7 Predávajúci sa zaväzuje, že ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom 
trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je 
obsiahnuté v tejto dohode (výsledok verejnej súťaže) a predávajúci preukázateľne 
v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom 
rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie 
objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním 
poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou. 

3.8 Preddavok na cenu dodávky predmetu dohody nebude poskytnutý. 
 

Článok IV. 
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

4.1 Miestom plnenia predmetu dohody bude Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. 
Krasku č.4. 921 12 Piešťany. 

4.2 Predávajúci je povinný dodať predmet dohody do miesta plnenia v termíne do 20 dní od 
doručenia objednávky. Plnenie predmetu dohody je možné aj po častiach. Pri plnení po 
častiach je možné vykonávať aj platby za dodaný predmet dohody na základe 
samostatných daňových dokladov. 

4.3  V lehote uvedenej v bode 4.2 tohto článku zmluvy bude predmet dohody dodaný 
kupujúcemu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oprávnená osoba 
kupujúceho vo veciach prevzatia tovaru vykoná v mieste dodania kontrolu dodaného 
tovaru. 

4.4 Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o predĺženie termínu plnenia 
v prípade vzniku okolností na jeho strane, ktoré mu bránia splniť povinnosť dodávky 
v rozsahu objednaného tovaru v dohodnutom termíne. Kupujúci je povinný sa k žiadosti 
vyjadriť do 3 pracovných dní. Ak kupujúci oznámi, že žiadosť predávajúceho o predĺženie 
termínu plnenia dodávky neakceptuje, platí, že objednávka sa v celom rozsahu ruší. 

4.5  Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto dohody, z dôvodov okolností na 
jeho strane dodať tovar  podľa jednotlivých objednávok, kupujúci má právo zabezpečiť si 
tovar zodpovedajúcej kvality od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie 
jeho časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu, zásadne vždy po písomnom 
dohovore s predávajúcim.  

4.6 Objednávku kupujúci zašle na adresu ODS Bratislava, Budatínska 18, 851 06 Bratislava 
alebo e-mailom na operatorba@unipharma.sk. Objednávka musí okrem iného obsahovať 
nasledovné údaje: 

1.Objednávaný sortiment tovaru s uvedením jednotkových cien. 
2. Celkovú cenu objednávky. 
3. Dátum vystavenia. 
4. Minimálnu exspiračnú lehotu dodaného tovaru. 

4.7 Dodanie a prevzatie tovaru bude potvrdené v mieste dodania na dodacom liste podpisom 
a odtlačkom pečiatky kupujúceho. Dodací list vyhotoví predávajúci. 

 
 
 



4 
 

Článok V. 
Kvalita tovaru, záruky a reklamácie 

5.1 Predávajúci je povinný dodať predmet dohody v množstve, v kvalite a v prevedení podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto dohody. 

5.2 Predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar s minimálnou exspiráciou stanovenú 
v objednávke. Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru v plnom rozsahu. 
Zodpovednosť za vady tovaru sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. V prípade, ak sa pri preberaní tovarov zistí zjavná vada dodávaného tovaru, 
alebo predávajúci nedodal tovar v objednanom množstve, má kupujúci právo v plnom 
rozsahu vadného plnenia odstúpiť pod objednávky, žiadať dodanie chýbajúceho tovaru 
alebo žiadať dodanie tovaru bez vád, do ním určenej doby. 

5.3 Kupujúci je povinný zistené vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného 
odkladu po ich zistení, najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že 
počas plynutia záručnej doby tovaru sa vyskytne vada tovaru (skrytá vada), kupujúci 
oznámi vadu tovaru predávajúcemu ihneď telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou, 
pričom bezodkladne zašle predávajúcemu aj písomné oznámenie o vadách (reklamáciu). 

5.4 Oznámenie o reklamácií musí obsahovať: 
a) identifikačné údaje kupujúceho, číslo dohody, 
b) popis vady, 
c) dátum zistenia vady. 

5.5 Voľbu nároku z vád tovarov v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka kupujúci 
oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách bez zbytočného odkladu. 

5.6 Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 20 dní odo dňa jej 
písomného uplatnenia zo strany kupujúceho. 

5.7 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uznania. 
Všetky náklady súvisiace s reklamáciou znáša predávajúci v plnom rozsahu. 

 
Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu dohody jeho prevzatím v mieste plnenia 
podpisom dodacieho listu (preberacieho zápisu). 

 
 Článok VII. 

Zmluvná pokuta, úrok z omeškania 

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v článku IV tejto dohody, 
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného tovaru za každý 
deň omeškania. 

7.2 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v tejto 
rámcovej dohode  zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 EUR za každý deň 
omeškania. 

7.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti 
podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
a ďalšie dohodnuté náležitosti a je vecne správna, uhradí kupujúci budúcemu 
predávajúcemu úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 
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7.4 Dohodnuté pokuty a sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda. 

7.5 Dohodnuté pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 
ich uplatnenia. 

7.6 Základom pre výpočet sankcií a pokút sú ceny tovaru s DPH. 
 

Článok VIII. 
Ukončenie dohody a objednávky 

8.1 Pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto dohodu ukončiť dohodou zmluvných strán 
alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu 
s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Ak predávajúci nie je schopný dodať, alebo nedodá 
tovar ktorého cena bola upravená v súlade s ustanovením bodu 3.7. tejto dohody, je  
kupujúci oprávnený túto dohodu ukončiť tiež písomnou výpoveďou s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za 
doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Výpovedná lehota v tom prípade 
začne plynúť dňom nasledujúcim po vrátení zásielky. 

8.2 Zmluvné strany môžu od tejto dohody a/alebo objednávky odstúpiť v prípadoch 
stanovených v Obchodnom zákonníku. 

8.3 Za podstatné porušenie budú zmluvné strany považovať: 
a) nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v množstve, kvalite a v termíne 

podľa tejto dohody a príslušnej objednávky, 
b) nezaplatenie kúpnej ceny za predmet dohody v lehote splatnosti vystavených faktúr. 

8.4 Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť 
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody odstupuje. Odstúpenie je účinné 
dňom, kedy bolo písomne oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. 
Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako 
nedoručiteľná. Dohoda, resp. objednávka v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po 
vrátení zásielky. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu na 18 mesiacov od jej 
účinnosti, alebo do dňa vyčerpania maximálnej ceny podľa bodu 3.1 tejto rámcovej 
dohody, podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

9.2 Jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej dohody môžu byť menené, doplňované a rušené iba 
formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto rámcovej dohode, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny rámcovej dohody 
uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.  

9.3 Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej 
vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

9.4 Táto rámcová dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

9.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
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zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov.  

9.6 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží 
jeden výtlačok a kupujúci obdrží dva výtlačky. 

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, obsah zmluvy je zrozumiteľný a určitý, zmluvné strany s nim súhlasia a zmluvu 
vlastnoručne podpisujú.  

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1.- Cena a špecifikácia predmetu 
dohody. 

 
V Bojniciach, dňa 26.06.2017   V Piešťanoch, dňa 29.06.2017 

 
 

Za predávajúceho     Za kupujúceho 
Mgr. Michael Kotouček    Mgr. Michal FAJIN, M.B.A. 
riaditeľ pre predaj     riaditeľ 
na základe plnomocenstva z 3.1.2017 
 
 
 
MVDr. Branislav Klopan 
riaditeľ nákupu a výroby 
na základe plnomocenstva z 3.1.2017 



Cena a špecifikácia predmetu dohody Príloha č. 1 

Uchádzač: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 
Adresa, sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
IČO: 31625657 

P.c. Popis položiek - kritéria, 
kód ŠUKL 

Množstevný 
koeficient 

Cena za mer.jedn. 
v EUR bez DPH 

Celkom v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR Cena v EUR 
S DPH 

1 Remicade 100 mg, 02578 1,305 403,45 526 502,25 52 650,225 579 152,48 

2 Remsima 100 mg, 7044A 0,570 296,45 168 976,50 16 897,65 185 874,15 

3 Inflectra 100 mg, 7169A 0,036 318,49 11 465,64 1 146,564 12 612,20 

4 Roactembra 80 mg, 64984 3,457 124,39 430 016,23 43 001,623 473 017,85 

5 Roactembra 200 mg, 64989 0,615 307,85 189 327,75 18 932,775 208 260,53 

6 Roactembra 400 mg, 64991 2,107 605,88 1 276 589,16 127 658,916 1 404 248,08 

7 Benlysta 400 mg, 09505 0,487 443,83 216 145,21 21 614,521 237 759,73 

8 Benlysta 120 mg, 09504 2,902 134,06 389 042,12 38 904,212 427 946,33 

9 Orencia 250 mg, 43230 0,705 288,68 203 519,40 20 351,94 223 871,34 

10 Mabthera 500 mg, 46130 0,012 1064,30 12 771,60 1 277,16 14 048,76 

Celková cena za dodanie 
celého objemu predmetu 
zákazky 

3 424 355,86 342 435,586 3 766 791,45 
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