Rámcová dohoda č. Z201914282_Z
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Národný onkologický ústav
Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
00165336
SK2020830108
SK2020830108
SK5881800000007000281748
0254772421

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:

Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid

Kľúčové slová:

J01XX08, linezolid

CPV:

33651100-9 - Látky ničiace baktérie na systémové použitie; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid

Funkcia
linezolid
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

množstvo účinnej látky v mernej jednotke - linezolid 600
mg/300 ml

ks

1

množstvo liečiva na 1 vak / fľaša

mg / vak alebo
fľaša

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ATC skupina

J01XX08 - linezolid 600 mg/300 ml

názov účinnej látky

linezolid

cesta podania

parenterálne

lieková forma

infúzny roztok

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Maximum

Presne

600 mg

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Vrátane služieb spojených s manipuláciou, naložením a vyložením tovaru v mieste plnenia.
3. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
4. Liek je určený na humánne použitie.
5. Objednávateľ požaduje do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť rozpis položky, kde dodávateľ uvedie
obchodný názov ponúkaného tovaru, jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzu DPH, cenu položky s DPH,
objednávacie číslo (katalógové číslo), kód tovaru.
6. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho
aktuálnych prevádzkových potrieb.
7. Objednávateľ požaduje sa dodanie tovaru:
- do 24hod od doručenia čiastkovej písomnej objednávky dodávateľovi,
- do zmluvnej lekárne zdravotníckeho zariadenia, zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a
zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),
- v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
- v čase od 7:30 hod do 15:00 hod.,
- s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez
DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH,
8. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa tejto rámcovej dohody výlučne v originálnych baleniach a s
dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných
orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto rámcovej dohody.
9. Zazmluvnené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie trvania zmluvy ("Maximálne trvanie zmluvy") v
mesiacoch.
10. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do doby uplynutia doby trvania
zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane
skôr.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri
dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky. V prípade, ak objednávateľovi nevznikne prevádzková potreba,
vyhradzuje si právo neodobrať žiadne množstvo tovaru.
12. Ak dodávateľ dodá objednávateľovi tovar inej akosti a vyhotovenia, ako je stanovené v tejto dohode a následne
doručenom rozpise cien tovaru po položkách po uzatvorení zmluvy, porušuje tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného
zákonníka a dodávka tovaru je vadná. Vadnou je tiež dodávka iného, než dohodnutého tovaru.
13. Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe faktúry doručenej dodávateľom za
ucelenú časť plnenia, ktorej prílohou musí byť aj fotokópia objednávky. Dodávateľ vystaví súhrnnú faktúru do 15 dňa v mesiaci
za mesiac predchádzajúci, súhrnne za všetky dodávky zrealizované v danom mesiaci.
14. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
15. Faktúra musí obsahovať odvolávku na číslo zmluvy z EKS. Faktúra bude vystavená na objednávateľa, s ktorým bude
uzatvorená zmluva (nie na zmluvnú lekáreň).
16. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu
plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v
nesprospech 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. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho uvedenej v tomto bode, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie
povinnosti predávajúceho, ktoré zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto dohody, resp. čiastkovej kúpnej zmluvy.
18. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade, ak bude na základe plnenia povinností kupujúceho vo vzťahu k overovaniu
jednotlivých balení tovaru (špecifický identifikátor, Unique Identifier - UI ) a overovaniu, či bolo manipulované s vonkajším
obalom (Anti Tampering Device - ATD) zistené, že tovar je falzifikátom, nie originálnym výrobkom alebo, že bolo manipulované
s vonkajším obalom, prípadne iné negatívne zistenie na základe tohto overovania, predávajúci sa zaväzuje, že tento tovar od
kupujúceho bezodkladne, najneskôr do 7 dní prevezme a doručí mu náhradný tovar alebo mu vráti kúpnu cenu za časť tovaru,
ktorej by sa takéto zistenie týkalo.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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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:

Klenová 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
3

3.3

3.4

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

amp.

Požadované maximálne
množstvo:

550,0000

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: 2 090,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 299,00 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 3.5, 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 13.05.2019 12:30:01
Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
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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