
Rámcová dohoda č. Z20226606_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36644331
DIČ: 2022102753
IČ DPH: SK2022102753
Bankové spojenie: IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
Telefón: 0484333137

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - ART, spol. s r.o.
Sídlo: Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34113924
DIČ: 2020411085
IČ DPH: SK2020411085
Bankové spojenie: IBAN: SK5902000000002777135851
Telefón: 0377753133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: eptakog alfa
Kľúčové slová: B02BD08, eptakog alfa, antihemoragiká
CPV: 33621200-1 - Antihemoragiká; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. eptakog alfa 1 mg

2. eptakog alfa 2 mg

Položka č. 1: eptakog alfa 1 mg

Funkcia

lieky ATC skupiny - B02BD08 - eptakog alfa 1 mg

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo účinnej látky v mernej jednotke - eptakog alfa mg 1

množstvo merných jednotiek amp. 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ATC skupina B02BD08

názov účinnej látky eptakog alfa 1mg

cesta podania intravenózne

lieková forma prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

merná jednotka ampula

Položka č. 2: eptakog alfa 2 mg
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Funkcia

lieky ATC skupiny - B02BD08 - eptakog alfa 2 mg

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo účinnej látky v mernej jednotke - eptakog alfa mg 2

množstvo merných jednotiek amp 85

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ATC skupina B02BD08

názov účinnej látky eptakog alfa 2mg

cesta podania intravenózne

lieková forma prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

merná jednotka ampula

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.

2. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:

- plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho 
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb,

- termín dodania je do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod do 
14:00 hod

- za termín doručenia objednávky sa považuje potvrdenie o prečítaní e-mailu dodávateľom, v prípade objednávky zaslanej 
e-mailom,

- súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, číslo 
objednávky, ŠUKL kód tovaru, X-kód (ak bol pridelený),

- ak dodávateľ z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať tovar, je oprávnený po neodkladnom odsúhlasení 
objednávateľom (telefonicky, resp. e-mailom) dodať tovar v náhradnom termíne, alebo jeho ekvivalent, dôkazné bremeno 
nemožnosti dodať tovar je na strane dodávateľa.

3. Zazmluvnený rámec plnenia nie je pre zmluvné strany záväzný a predstavuje len predpokladané množstvo tovaru, ktoré má 
byť počas doby účinnosti tejto rámcovej dohody dodávateľom objednávateľovi dodané. Objednávateľ teda nie je povinný 
odobrať celý zazmluvnený rámec plnenia.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť alebo znížiť) množstvo tovaru, pri dodržaní celkovej maximálnej ceny 
plnenia podľa rámcovej dohody.

5. Platobné podmienky:

- kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe dodávateľom vystavenej faktúry za prevzatú ucelenú časť tovaru,

- splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry kupujúcemu, ak nie
je dohodnuté inak.

- dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, 
nasledujúceho po dni dodania tovaru.

6. Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy:

a) kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

- ak dodávateľ písomne oznámi, že nie je schopný z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov plniť dodávky tovaru,

- ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky požiadavky,

b) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi,

c) kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť dodávateľovi a tento je povinný ho na 
svoje náklady protokolárne prevziať a vystaviť naň dobropis.

7. Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho (bezodkladne, najneskôr do 5 
kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmeny) :

- o každej zmene údajov týkajúcich sa tovaru (napr. ŠUKL kód)

- o každej zmene ceny tovaru vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov,
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- k oznámeniu dodávateľ povinne priloží kópie dokladov preukazujúcich oprávnenosť vykonávaných zmien údajov, resp. ceny 
a súčasne aj návrh dodatku, ktorým sa táto zmena zmluvne upraví.

8. Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy - dodávateľ predloží kópiu povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa zákona 
č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy - dodávateľ predloží čestné vyhlásenie, že všetky ponúkané výrobky na predmet tejto 
zákazky sú certifikované alebo majú pridelený ŠUKL kód.

10. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35% výrobcom stanovenej 
exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými 
parametrami

11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť tovar dodávateľovi v prípade, že bol tovar dodaný v lehote 1/3 doby pred ukončením 
exspirácie.

12. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol, v prípade ak je to relevantné, v súlade s:

- so zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov,

- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,

- porušenie týchto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

13. Požaduje sa predložiť aktualizovaný podrobný rozpočet do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

14. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy 
tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka-objednávateľa.V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k 
porušeniu tejto dohody a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie považované za 
neplatné. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa podľa predchádzaj.vety nie je potrebný  pri postúpení pohľadávok 
veriteľov akciov.spoloč., ktorých 100%-ným akcionárom je MZ SR v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.

16. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje 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 zmluvy a nižšou 
cenou.

17. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo 
objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Cesta k nemocnici 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ampula
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Požadované maximálne
množstvo: 165,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 121 854,15 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 134 039,57 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226606

V Bratislave, dňa 27.06.2022 08:56:02

Objednávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MED - ART, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226606


Zákazka


Identifikátor Z20226606


Názov zákazky eptakog alfa


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325704


Dodávateľ


Obchodný názov MED - ART, spol. s r.o.


IČO 34113924


Sídlo Hornočermánska 4, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.6.2022 5:43:15


Hash obsahu návrhu plnenia yL9DRTR88dODe3CBTkxg4r43smBJJz70Y2pGIMrWPmo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Súhrnný vlastný návrh plnenia_SUSCCH_Z20226606.pdf










Charakteristika Presne
ŠÚKL 



kód
Názov lieku Doplnok názvu lieku



Predpokladané 



množstvo balení



eptakog alfa 1 mg prášok a 



rozpúšťadlo na injekčný roztok
80 3568A



NovoSeven 1 mg (50KIU) prášok a 



rozpúšťadlo na injekčný roztok



plv iol 1x1 mg+solv. 



(liek.inj.skl.+adaptér)
80



eptakog alfa 2 mg   prášok a 



rozpúšťadlo na injekčný roztok
85 3569A



NovoSeven 2 mg (100 KIU) prášok a 



rozpúšťadlo na injekčný roztok



plv iol 1x2 mg+solv. 



(liek.inj.skl.+adaptér)
85



Súhrnný vlastný návrh plnenia : SUSCCH Z20226606
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