
RÁMCOVÁ DOHODA 
č. 070/1/2018/37 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl.  

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Kupujúci                                Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina      

Sídlo                                               Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07  Ţilina    

Štatutárny zástupca:   Ing. Igor Stalmašek – generálny riaditeľ 

Ing. Peter Braška – ekonomický riaditeľ  

MUDr. Igor Bízik – medicínsky riaditeľ 

IČO                                               17335825 

DIČ                                                   2020699923 

IČ DPH                                            SK 2020699923 

Bankové spojenie                            Štátna pokladnica, Bratislava, Radlinského 15 

Číslo účtu:    SK32 8180 0000 0070 0028 0470 

SWIFT:    SPSRSKBA 

 

1.2 Predávajúci   MED-ART, spol. s r.o. 

Sídlo:  Hornočermánska 4, 949 01 Nitra                      

Štatutárny zástupca: PharmDr. Daniel Holec, konateľ,  

 PharmDr. Michal Holec, konateľ 

IČO:  34113924 

DIČ:  2020411085 

IČ DPH: SK 2020411085 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: SK5902000000002777135851 

SWIFT: SUBASKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri:  Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, Vloţka: 21831/N 

 

Článok II 

Východiskové podklady a údaje 

 

2.1 Nadlimitná zákazka bez vyuţitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru zadávaná 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 

3.1  Predmetom rámcovej dohody je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu 

oftalmologiká na základe čiastkových objednávok a záväzok kupujúceho zaplatiť 

kúpnu cenu podľa dohody. Podrobné vymedzenie predmetu rámcovej dohody je 

uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody. 

 

Článok IV 



Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1  Predmet rámcovej dohody sa bude financovať z prostriedkov kupujúceho. Kupujúci 

neposkytne na plnenie predmetu dohody preddavok.  

4.2  Cena za predmet dohody bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle aktuálne 

platného Opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 

zdravotníctva, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na sumu 1 239 130,91 EUR bez 

DPH a cenník tvorí Prílohu č. 3 tejto dohody. 

4.3  Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým 

prevodom na účet predávajúceho, na základe predávajúcim predloţených faktúr, ktoré 

musia obsahovať všetky poţadované náleţitosti daňového dokladu podľa platného 

právneho poriadku SR a všetky údaje poţadované VO. V prípade, ţe faktúra nebude 

obsahovať poţadované náleţitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na 

doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. V prípade, ţe 

kupujúci nevráti faktúru predávajúcemu na doplnenie do 5 dní odo dňa obdrţania, 

povaţuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok. Faktúry sa budú vystavovať 

po príslušnej čiastkovej dodávke. Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 60 dní 

od doručenia faktúry kupujúcemu.  

4.4  Kúpna cena podľa bodu 4.2 tohto článku tejto zmluvy je stanovená ako cena pevná 

a úplná a zahŕňa kúpnu cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane 

nákladov na dopravu. Za deň úhrady sa povaţuje deň odpísania dlţnej čiastky z účtu 

kupujúceho. 

4.5  Podkladom pre vystavenie faktúr je oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný 

preberací protokol/dodací list. 

4.6  Akúkoľvek zmenu ceny je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť písomne, a to 

najmenej 3 pracovné dni pre dňom doručenia faktúry s novými cenami tovaru. Ak po 

doručení písomného oznámenia predávajúceho o zmene ceny kupujúci s cenou nebude 

nesúhlasiť, má právo od dohody odstúpiť. 

4.7  Ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáţe, ţe na relevantnom trhu existuje cena 

(ďalej ako niţšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v 

tejto dohode a predávajúci uţ preukázateľne v minulosti za takúto niţšiu cenu plnenie 

poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi niţšou 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 niţšou cenou. 

4.8  Predávajúci je povinný najneskôr v deň uzatvorenia tejto dohody predloţiť 

kupujúcemu zoznam subdodávateľov (predávajúci uvedie v zmysle § 41 ods. 1 písm. 

a) zákona o verejnom obstarávaní podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľom a predmety subdodávok, ak uvedené bude uplatňovať), ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 tejto dohody.  

 

Článok V 

Miesto plnenia, prebratie tovaru a dodacie podmienky 



 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je sídlo kupujúceho. 

5.2 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, ţe umoţní 

kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne 

v zmysle bodu 5.3 tohto článku tejto dohody.  

5.3 Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v mnoţstve, akosti a vyhotovení podľa Čl. III. 

tejto dohody, spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a uţívanie tovaru, 

najmä spolu s dodacím listom (resp. preberacím protokolom) a faktúrou. 

5.4 Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán na preberacom protokole/dodacom liste. Kupujúci je oprávnený 

odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nebol dodaný na dohodnutom mieste dodania, 

s dohodnutými vlastnosťami, akosťou a má právo poţadovať dodanie náhradného 

tovaru ihneď alebo následne od dohody odstúpiť.   

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, 

vrátane prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia 

riadne dodaného tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania. 

5.6 Nedodrţanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude povaţovať za podstatné porušenie 

tejto dohody. 

5.9 Kupujúci ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu rámcovej dohody 

v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

5.10 Predávajúci je povinný najneskôr v deň uzatvorenia tejto dohody predloţiť: 

a) neoverenú fotokópiu povolenia MZ SR  na veľkodistribúciu humánnych liekov 

podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného ekvivalentného dokladu, 

ktorý nahrádza poţadované povolenie, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto dohody; 

b) obchodnú špecifikáciu predmetu dohody, t.j. obchodný názov a referenčné alebo 

katalógové číslo kaţdého zmluvného produktu e-mailom najneskôr do 3 dní odo 

dňa uzatvorenia tejto dohody, cenník (jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, 

jednotková cena s DPH); 

c) doklad o registrácii  lieku v SR. 

5.13 Predávajúci je povinný byť v momente uzatvorenia tejto dohody zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora v prípade, ţe mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5.14 Uvedené mnoţstvá tovaru sú orientačné a kupujúci si vyhradzuje právo objednať iba 

také mnoţstvo tovaru, ktoré potrebuje pre svoju činnosť, a teda si vyhradzuje právo 

neprebrať celý predmet plnenia dohody za obdobie trvania dohody, s čím predávajúci 

bez výhrad súhlasí. 

5.15 Kupujúci bude mnoţstvá jednotlivých tovarov upresňovať na základe svojich potrieb 

prostredníctvom e-mailových alebo telefonických objednávok, v ktorých bude 

uvedený poţadovaný druh tovaru a jeho poţadované mnoţstvo, miesto plnenia a 

poţadovaný termín dodania. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť prijatie objednávky 

obratom, najneskôr na najbliţší pracovný deň po jej doručení kupujúcim. Momentom 

potvrdenia objednávky sa tovar povaţuje za objednaný. 



5.16 Kupujúci nie je viazaný mnoţstvom tovaru uvedeného v technickej špecifikácií 

predmetu zákazky. Skutočne odobraté mnoţstvo tovaru môţe byť niţšie, rovnaké 

alebo vyššie ako mnoţstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu 

zákazky. Mnoţstvo bude spresňované počas plnenia dohody, podľa aktuálnych potrieb 

kupujúceho. Počet kusov nie je záväzný, je predpokladaný (orientačný) a závisí od 

aktuálnych potrieb. 

5.17 V prípade akútnej potreby sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar najneskôr 

do 24 hod. od objednania zo strany kupujúceho. 

5.18 V prípade, ţe počas doby platnosti tejto dohody výrobca, ktorý dodáva lieky 

predávajúcemu, zníţi ceny liekov, ktoré sú predmetom tejto dohody, predávajúci sa 

zaväzuje taktieţ zníţiť tieto ceny pre kupujúceho v rovnakom pomere, ako boli 

zníţené zo strany výrobcu. 

 

Článok VI 

Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru 

 

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v mnoţstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje 

zmluva, kupujúcemu. Predávajúci zabalí tovar a vybaví na prepravu tak, aby bol tovar 

chránený pred poškodením, stratou a zničením, inak zodpovedá za vady na tovare, tým 

nie je dotknutý nárok na náhradu škody zo strany kupujúceho. 

6.2 Kupujúci je povinný určiť presné mnoţstvo tovaru. Ak si zmluvné strany nedohodnú 

niečo iné, nesmie odchýlka presiahnuť 5% mnoţstva určeného v zmluve. Predávajúci 

má nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný. 

 

Článok VII 

Sadzba úrokov z omeškania 

 

7.1 Predávajúci môţe poţadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných 

úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení 

zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

21/2013 Z. z. 

7.2 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo poţadovať 

od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za kaţdý 

kalendárny deň omeškania , nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý. 

7.3 Kupujúci má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 OZ ods.1 písmen. a) aţ d) ak 

ju oznámi predávajúcemu včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného 

odkladu po tomto oznámení. 

7.4 Kupujúci má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú 

pokutu. 

 
 
 

Článok VIII 

Záruka za akosť 

 

8.1 Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle 



ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

8.2 Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo mnoţstva tovaru môţe kupujúci 

odmietnuť dodávku, náklady na vrátenie vadného tovaru hradí predávajúci. 

8.3 Predávajúci sa zaväzuje, ţe v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou bude 

kupujúceho o tejto skutočnosti informovať, pričom kupujúcemu zároveň vznikne 

právo takýto tovar podľa vlastného uváţenia odmietnuť prevziať. 

8.4 Kupujúci je podľa tejto zmluvy oprávnený vrátiť predávajúcemu tovar v závislosti od 

doby jeho pouţiteľnosti nasledovne: 

- pri dobe pouţiteľnosti: 

3-5 rokov: vzniká kupujúcemu právo vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr 6 

mesiacov pred koncom jeho doby pouţiteľnosti;  

2 roky: vzniká kupujúcemu právo vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr 3 mesiace 

pred koncom jeho doby pouţiteľnosti; 

1 rok: vzniká kupujúcemu právo vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr 1 mesiac pred 

koncom jeho doby pouţiteľnosti. 

8.5 Zodpovednosť za vady: 

a) predávajúci garantuje, ţe dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na 

pouţitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. 

inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa 

vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Predávajúci poskytne 

na tovar dodaný záručnú dobu v trvaní záručnej doby vyznačenej na obale 

výrobku; 

b) kupujúci je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu všetky 

vady tovaru, zistené pri preberaní dodávaného tovaru, alebo bezprostredne, 

najneskôr do 7dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, 

alebo e-mailom; 

c) zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený dohodou, sa bude 

riešiť v zmysle Obchodného zákonníka. 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe právne vzťahy z tejto dohody sa spravujú právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.2 Predávajúci môţe odstúpiť od dohody pre podstatné porušenie dohody kupujúcim, ak 

kupujúci neprevezme včas a riadne poskytnuté plnenie. 

9.5 Ukončenie zmluvného vzťahu: 

- rámcovú dohodu moţno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán; 

- odstúpením od dohody, 

- výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 



9.6 Kupujúci môţe odstúpiť od dohody pre podstatné porušenie dohody predávajúcim za: 

a) nedodrţanie termínu dodania tovaru dohodnutého v dohode, resp. v objednávke; 

b) dodanie predmetu dohody, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, mnoţstve 

dohodnutých v dohode; 

c) ak neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na uţívanie tovaru a 

ostatné podstatné porušenia dohody, ktoré upravujú aktuálne ustanovenia 

Obchodných podmienok trhoviska; 

d) ak predávajúci v čase plnenia rámcovej dohody je zaradený do Zoznamu s 

kvalifikovanými negatívnymi referenciami (black-list) trhoviska; 

e) to, ţe predávajúci nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci mu 

táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa bodu 5.13 

tejto dohody;  

f) nedodrţaním povinnosti ustanovenej v bode 4.7 tejto dohody predávajúcim; 

g) to, ţe kupujúci zistí, ţe predávajúci dodáva tovar prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) aţ h) a ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať sluţbu vo vzťahu k tej časti predmetu dohody, 

ktorú má subdodávateľ plniť.  

9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody 

budú riešiť osobným rokovaním o moţnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa 

zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 

príslušnému súdu podľa sídla odporcu.  

9.8 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie rámcovej 

dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

9.9 Predávajúci sa zaväzuje, ţe nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho 

súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho 

v rozpore s dohodou kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa 

§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za 

podmienky, ţe bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. 

9.10 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania finančného 

objemu predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. do výšky podľa bodu 4.2 tejto 

zmluvy, najviac však na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 

v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

9.11 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je moţné urobiť len na základe dohody 

zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov. 

9.12 Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci 

obdrţí jedno originálne vyhotovenie a kupujúci tri originálne vyhotovenia. 

9.13 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



9.14 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, 

váţne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 
V Nitre dňa       V Ţiline dňa 

 

 

 

 

 

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

predávajúci       kupujúci                

PharmDr. Daniel Holec     Ing. Igor Stalmašek 

konateľ MED-ART, spol. s r. o.    generálny riaditeľ 

          

 

 

 

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

predávajúci ……………………. 

PharmDr. Michal Holec     kupujúci 

konateľ MED-ART, spol. s r. o     Ing. Peter Braška 

ekonomický riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: B.1 Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií s cenami po elektronickej aukcii 

Príloha č. 4: Povolenie MZ SR na veľkodistribúciu alebo ekvivalent 

 

 


