Rámcová dohoda č. Z201913038_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1, 05984 Vyšné Hágy, Slovenská republika
00227811
2021212622
SK2021212622
Sk2181800000007000289010
0524414111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

INTRAVENA s.r.o.

Sídlo:

Levočská 9, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

31717802

DIČ:

2020520766

IČ DPH:

SK2020520766

Číslo účtu:

SK6602000000001349585755

Telefón:

0517495962

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Infúzne roztoky : elektrolyty I

Kľúčové slová:

elektrolyty

CPV:

33692100-8 - Infúzne roztoky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Infúzne roztoky : elektrolyty I

Funkcia
roztoky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov
na humánne použitie
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

roztoky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov 500ml

kusov

1500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Lieková forma

SOL INF

Účinná látka

NaCl,KCl, Natrii acetas trihydricus, Magnesii chloridum
hexahydricum

ATC skupina

B05BB01

2.3

Maximum

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, verejný obstarávateľ po uzatvorení zmluvy upresní konkrétne miesto a osoby.
Dodanie tovaru: do 48 hodín od objednania.
Objednávka - dodávka tovaru bude prebiehať priebežne podľa potreby počas plnenia zmluvy
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Presne

Uvedená predpokladaná cena je bez DPH. DPH podľa platnej legislatívy
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 (menej ako 6mesiacov).
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.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia 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
tejto zmluvy a nižšou cenou.
Postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(Ďalej len Občiansky zákonník) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené
pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka
neplatné.
Názov

Upresnenie

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.

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

ks

Požadované maximálne
množstvo:

1500,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 506,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 656,60 EUR
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V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.

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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2019 10:58:01
Objednávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INTRAVENA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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