Kúpna zmluva č. NET2016247-Z
Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Sídlo:

Rastislavova 43, Košice, 04253, Slovenská republika

IČO:

35562340

DIČ:

2021871808

IČ DPH:

SK2021871808

Číslo účtu:

SK1481800000007000285159

Tel:

055 6118311

Dodávateľ:

Obchodné meno:

MGP, spol. s r.o.

Sídlo:

Šustekova 2, Bratislava, 85104, Slovenská republika

IČO:

00684023

DIČ:

2020318289

IČ DPH:

SK2020318289

Číslo účtu:

SK7902000000001436847012

Tel:

+421254654841

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

fludeoxyglukóza (18F)

Kľúčové slová:

rádiofarmakum, rádiofarmaká, ATC klasifikácia: V09, diagnostické rádiofarmaká, V09IX04

CPV:

33692510-5 - Vnútrožilové kvapaliny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Diagnostické rádiofarmakum pre PET

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Sila v dátume a čase kalibrácie

MBq/ml

37

7400

Objem

ml

1

10

Aktivita v liekovke v dátume a čase kalibrácie

MBq

37

74000

Kalibrácia

čas

Špecifická aktivita

MBq/ml

Exspirácia v deň dodania aspoň do

čas

12:00

Veľkosť balenia

GBq

6,0
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Presne

8:30
37

7400

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Vnútorný obal vhodný pre automatický plniaci systém Intego

Rozmery liekovky vyhovujú geometrickej dispozícii
plniaceho systému
Objednaná aktivita (čas kalibrácie) dodaná v jednej
liekovke

Dodávka v jednej liekovke
Čas dodávky
2.4

7:45

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Delkarovaný náhradný zdroj zodpovedajúci technickým vlastnostiam a osobitným požiadavkám na plnenie v prípade
plánovanej odstávky alebo poruchy primárneho zdroja výroby
Cena vrátane dopravy tvorená fixným nákladom na dopravu a variabilným vo vzťahu k veľkosti balenia
Vzhľadom na charakter predmetu zmluvy a predávajúcemu známy spôsob jeho použitia kupujúcim, množstva a sila predmetu
zmluvy (množstvo účinnej látky v mernej jednotke z intervalu 4,0-7,0 GBq, prípadne iné) budú konkretizované priebežnymi
písomnými objednávkami kupujúceho na základe jeho potrieb. Objednávka bude doručená predavajúcemu najneskôr 7
kalendárnych dní pred dňom dodania, ktorý sa do tejto lehoty nepočíta.
Kupujúci má právo objednávku upraviť alebo zrušiť najskôr do 13:00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa pred dňom dodania.
Kupujúci má právo tak urobiť písomne v elektronickej forme alebo telefonicky, čo potvrdí písomne najneskôr do 3 hodín.
Predávajúci po obdržaní objednávky potvrdí jej prevzatie kupujúcemu elektronicky. Potvrdenie objednávky nemá vplyv na záväzok
predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa objednávky alebo upravenej objednávky, prípadne, ak dôjde k zrušeniu
objednávky, predmet zmluvy nedodať.
Predávajúci je povinný splniť dodávku predmetu zmluvy podľa objednávky v určenom množstve, sile a termíne vo vlastnom mene a
na vlastnúzodpovednosť. K splneniu dodávky dôjde odovzdaním objednaného predmetu zmluvy poverenému zamestnancovi
kupujúceho v mieste dodania. odovzdanie predmetu zmluvy musí byť písomne potvrdené povereným zamestnancom kupujúceho,
ktorým sa považuje vedúci rádiologicky technik, jeho zástupca alebo klinický fyzik.
Predávajúci dodá celé objednané v objednávke uvedené množstvo predmetu zmluvy v uvedenej sile GBq na uvedené
miesto dodania na príslušný deň v jednej liekovke umožňujúcej opakovaný odber.
Cena je konečná a zahrňa všetky náklady spojené s výrobou a prepravou predmetu zmluvy na miesto dodania vrátane zabezpečenia
obalových súborov k jeho preprave. Ide o maximálnu cenu, ktorá nesmie byť počas trvania zmluvy prekročená.
Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia náležite vyhotovenej faktúry kupujúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy v kvalite zodpovedajúcej podmienkam uvedeným v platnom liekopise, príslušných
normách a platných predpisoch.
Doklad potvrdzujúci kvalitu vyrobenej šarže s uvedenou dobou použiteľnosti doručí predávajúci najneskôr v čase dodania
objednaného predmetu zmluvy. Doklad bude doručený elektronicky na e-mailovú adresu, pípadne číslo faxu uvedené v zmluve.
Predávajúci ručí za kvalitu predmetu dodaného predmetu zmluvy po celú dobu použiteľnosti. Minimálna doba použiteľnosti
dodaného predmetu zmluvy je do 12:00 hodiny v deň dodania.
Balenie predmetu zmluvy musí zodpovedať predpísanému spôsobu určenému na uchovanie a ochranu predmetu zmluvy a
splňajúce predpisy z hľadiska radiačnej ochrany.
Reklamácie vád kvality predmetu zmluvy uplatňuje kupujúci u predávajúceho bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
Predávajúci nezodpovedá za škody a oneskorenia dodávok spôsobených vyššou mocou ako sú víchrica, záplavy,
požiare, zemetrasenia, hromadné stávky, občianske nepokoje, vojna, či iné obdobné javy.
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet zmluvy v termíne do 07:45 hod. v deň dodania. Termínom splnenia
dodávky objednaného predmetu zmluvy je dátum a čas potvrdenia prevzatia povereným zamestnancom kupujúceho na
dodacom alebo nákladnom liste prepravcu.
V prípade, že predávajúci je v omeškaní so splnením konkrétnej objednávky (nedodanie objednaného predmetu zmluvy do
07:45 hod. v deň dodania) má kupujúci právo na zmluvnú pokutu.
Zmluvná pokuta z ceny dodávky, ktorej sa omeškanie týka, je stanovená vo výške: a) za omeškanie nad 30 minút-20% z ceny
dodávky, b) za omeškanie nad 60 minút-40% z ceny dodávky, c) za omeškanie nad 90 minút-60% z ceny dodávky, d) za
omeškanie nad 120 minút-80% z ceny dodávky, e) za omeškanie nad 150 minút-100% z ceny dodávky, pričom v prípade
opakovaného meškania s dodávkou nad 120 minút ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo kupujúceho na náhradu škody.
Ak predávajúci bude mať vedomosť o tom, že nebude schopný dodať objednaný predmet zmluvy v jednotlivom prípade, je
povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. V prípade opakovaného nedodania objednaného predmetu
zmluvy ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho.
Kupujúci si vyhradzuje právo odobrať objednaný predmet zmluvy od iného dodávateľa, ak predávajúci nebude schopný
dodávku zabezpečiť v termíne a množstve podľa špecifikovanej objednávky.
Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami vyplývajúcimi zo zmluvy sa budú doručovať osobne,
elektronicky alebo poštou. Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením svojho
mena, podpisom, prípadne odtlačkom pečiatky.
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Poštou doručujú zmluvné strany písomnosti adresátovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvy formou doporučenej zásielky, ak
nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na uvedenú adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu
ju doručovateľ (pošta) vrátila ako nedoručiteľnú zásielku. Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za
doručenú dňom potvrdenia odmietnutia jej prevzatia.
Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Emailové adresy, telefónne a faxové čísla zmluvných strán budú uvedené v zmluve. pri zmene adresy alebo kontaktných údajov
zmluvnej strany je táto povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť nové kontaktné údaje druhej zmluvnej strane.

Názov

Upresnenie

Platné rozhodnutie o registrácii
lieku v Slovenskej republike
Platné povolenie na
veľkodistribúciu liekov v
Slovenskej republike
Platné povolenie na činnosti
vedúce k ožiareniu a činnosti
dôležité z hľadiska radiačnej
ochrany

Vrátane identifikačného listu vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv

Úradne stanovená cena

Zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

2.5

Vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

Vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dovoz, ditribúciu a prepravu
zdrojov ionizujúceho žiarenia a pre vystavovanie sprievodných dokladov

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Staré Mesto

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
01.06.2017 08:00:00 - 01.06.2019 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

liekovka

Množstvo:

320,0000

Na plnení Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Identifikácia subdodávateľa a osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (doplní Objednávateľ)
3.5

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
Cena s DPH: 880000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá v rámci Elektronického kontraktačného systému a riadi sa Obchodnými podmienkami
elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Košiciach, dňa 22.05.2017
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
zastúpený:

V Bratislave, dňa ................................
Dodávateľ:
MGP, spol. s r.o.
zastúpený:
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