Rámcová dohoda č. Z201924045_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 83340 Bratislava, Slovenská republika
00607231
2020848368
SK 2020848368
SK32 8180 0000 0070 0027 9306
+421 259371571

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Sídlo:

Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

34142941

DIČ:

2020361717

IČ DPH:

SK2020361717

Číslo účtu:

SK0411110000001423211007

Telefón:

+421249999260

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Albumín

Kľúčové slová:

Albumín, Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky

CPV:

33621400-3 - Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. B05AA01 (Množstvo: 900,00 fľaša sklenená infúzna, liekovka injekčná sklenená)
2. B05AA01 (Množstvo: 340,00 fľaša sklenená infúzna, liekovka injekčná sklenená)
Položka č. 1:

B05AA01 (Množstvo: 900,00 fľaša sklenená infúzna, liekovka injekčná sklenená)

Funkcia
humánne lieky, liečivo, tovar dopravený na miesto určené v zmluve
Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

fľaša sklenená
infúzna,
liekovka
injekčná
sklenená

900,00

množstvo účinnej látky v mernej jednotke 50 ml

g

10

koncentrácia

%

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

cesta podania

i.v.

lieková forma

infúzny roztok

roztok, ktorého obsah proteínu je

200g/l
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Minimum

Maximum

Presne

proteín z ktorého tvorí ľudský albumín minimálne
Položka č. 2:

95%

B05AA01 (Množstvo: 340,00 fľaša sklenená infúzna, liekovka injekčná sklenená)

Funkcia
humánne lieky, liečivo, tovar dopravený na miesto určené v zmluve
Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

fľaša sklenená
infúzna,
liekovka
injekčná
sklenená

340,00

množstvo účinnej látky v mernej jednotke 100 ml

g

20

koncentrácia

%

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

cesta podania

i.v.

lieková forma

infúzny roztok

roztok, ktorého obsah proteínu je

200g/l

proteín z ktorého tvorí ľudský albumín minimálne

95%

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Lehota plnenia zmluvy 12 mesiacov začína plynúť až po predložení kópie povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov
podľa zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dodávateľom, najneskôr však do 2 dní od uzatvorenia zmluvy.
Lehota plnenia zmluvy 12 mesiacov začína plynúť až po predložení dokladu o pridelení kódu ŠUKL k tovarom, ktoré sú
predmetom tejto zákazky Dodávateľom, najneskôr však do 2 dní od uzatvorenia zmluvy.
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
Tovar bude dodávaný priebežne podľa vlastných potrieb objednávateľa čase od 8:00 hod do 15:00 hod na základe písomnej,
telefonickej alebo faxovej objednávky
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 24 hodín odo dňa doručenia objednávky kupujúceho, pričom do
lehoty dodania tovaru sa nezapočítava čas v termíne od piatku 15,00 do pondelka 8,00 hod. a taktiež dni pracovného voľna a
štátne sviatky
Predávajúci sa zaväzuje v prípade omeškania s dodaním tovaru písomne alebo faxom požiadať kupujúceho o predĺženie
termínu dodania tovaru s uvedením dôvodov, ktoré mu bránili dodať tovar včas
Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou predávajúci doručí pri príjme písomný doklad o
prekročení stanovenej exspiračnej doby (exspiračný list na vrátenie tovaru), kupujúcemu zároveň vznikne právo takýto tovar
podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať
Splatnosť predávajúcim predložených faktúr navrhujeme 60 dní
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa §
524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas
objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas
Ministerstva zdravotníctva SR.
Cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v
zozname kategorizovaných liekov.
V prípade ak objednávateľovi nevznikne prevádzková potreba, vyhradzuje si právo neodobrať požadované množstvo tovaru.
Dodávateľ má povinnosť ihneď po zistení ohlásiť objednávateľovi výpadok tovaru na trhu.
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„V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy uzatvorenej automatizovaným spôsobom (ďalej len „zmluvy“) preukáže, že na
relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v
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 zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti, dodatočnú
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou“.
Každé porušenie zmluvných podmienok a osobitných požiadaviek bude považované za závažné porušenie zmluvy.
„V prípade, ak objednávateľ v čase výdaja lieku pacientovi, pri overovaní UI zoskenovaním 2D kódu, alebo manuálnym
zadaním kódu produktu (PC, SN, EXP, Lot) do systému a overovaní celistvosti ATD pri liekoch s povinnosťou niesť
bezpečnostný prvok zistí, že balenie nie je pravé alebo zistí iné nezrovnalosti, vráti balenie dodávateľovi, ktorý je povinný mu
toto balenie nahradiť novým, prípadne vrátiť kúpnu cenu. Spôsob náhrady určí objednávateľ.“
Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, najdlhšie však do vyčerpania maximálnej celkovej ceny predmetu zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Limbova 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

fľaša sklenená infúzna, liekovka injekčná sklenená

Požadované maximálne
množstvo:

1240,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 26 859,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 545,99 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.08.2019 10:42:02
Objednávateľ:
Národný ústav detských chorôb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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