Kúpna zmluva č. Z20174609_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
17336163
2020575755
SK2020575755
SK4781800000007000479826
+421445563514

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Sídlo:

Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, Slovenská republika

IČO:

31625657

DIČ:

2020468780

IČ DPH:

SK2020468780

Číslo účtu:

SK55 1100 0000 0026 2600 5048

Telefón:

+421 46 51 54 146

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Terlipresín

Kľúčové slová:

Humánne lieky, Terlipresín,

CPV:

33642000-2 - Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Humánne lieky

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Terlipresín 1 ampulka 1 mg

kusov

310

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ATC klasifikácia

H01BA04 Terlipresín

Lieková forma

injekčný roztok

Účinná látka

Terlipresín

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Terlipresín 1 ampulka 1 mg

2.4

Maximum

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, verejný obstarávateľ po uzatvorení zmluvy upresní konkrétne miesto a osoby.
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Presne

Na humánne použitie
Dodávka a fakturácia podľa potreby verejného obstarávateľa na základe priebežnej objednávky počas lehoty plnenia zmluvy
Uvedená predpokladaná cena je bez DPH. DPH podľa platnej legislatívy na lieky 10%
Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 60 dní
Kupujúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade nepoužitia, ak tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby
použiteľnosti.
Expirácia pri dodávke: minimálne 6 mesiacov.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú uvedenú v zmluvných podmienkach, prípadne do vyčerpania sumy, resp. množstva
podľa tejto zmluvy; a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný.
Názov

Upresnenie

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy,
teda ešte pred samotným plnením
sa požaduje predložiť kupujúcemu:
ŠUKL kód k danému predmetu
zákazky

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy,
teda ešte pred samotným plnením
sa požaduje predložiť kupujúcemu:
povolenie MZ SR na
veľkodistribúciu liekov

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy,
teda ešte pred samotným plnením
sa požaduje predložiť kupujúcemu:
jednotková cena za balenie bez
DPH aj s DPH 10%

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Cena nesmie prekročiť cenu podľa
aktuálne platnej kategorizácie
liekov, prípadne úradne určenú
cenu, pokiaľ nie je v zozname
kategorizovaných liekov.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:

Liptovský Mikuláš

Ulica:

Palučanská 25

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.02.2017 00:00:00 - 21.02.2018 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

v technickej špecifikácii predmetu zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 505,10 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 255,61 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.

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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.02.2017 10:50:01
Objednávateľ:
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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