Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Rámcová dohoda č.
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
Názov:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Výpis z ORSR č.
bankové spojenie:
č.ú.:

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

zastúpená:
(ďalej len „poskytovateľ“)

.........................................................................

a
Názov:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,
so sídlom:
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23, 042 53 Košice
Zastúpený:
Ing. František Lešundák - riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000285159/8180
IČO:
35562340
DIČ :
2021871808
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP
(ďalej len „INMM“)
Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1. Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s
nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
2.2. Predmet tejto zmluvy je dodávka „Kontrastných prostriedkov na röntgenovanie“ pre
INMM, podľa prílohy č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (návrh uchádzača
na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy), na základe písomných objednávok.
2.3.

Poskytovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej
resp. verejnej lekárni*) a pobočke nemocničnej resp. verejnej*) lekárne v súlade so zákonom č.
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

*) nehodiace sa preškrtnite
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2.4. Účelom tejto zmluvy je rámcová úprava práv a povinností zmluvných strán pri plnení
predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa pre INMM v Košiciach.
2.5. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti zahŕňa vydávanie kontrastných prostriedkov na
röntgenovanie na základe objednávok v rozsahu, ktorý bude uvedený v jednotlivých
objednávkach. Predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zmluvy je uvedené v
Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy (podrobný opis predmetu zákazky). INMM nie je povinný
odobrať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy.
Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, jeho množstvo, ktoré po
dobu platnosti tejto rámcovej zmluvy môže byť nižšie ako predpokladané množstvo, uvedené
v Prílohe č. 1 tejto rámcovej zmluvy.
Čl. III.
Dodacie podmienky
3.1. Poskytovateľ zabezpečí vydaj tovaru pre potreby INMM na základe objednávky INMM
jeho poverenému zamestnancovi.
3.2. Objednávka tovaru musí obsahovať:
• kód a názov tovaru a jeho požadované množstvo;
• meno, priezvisko, kód predpisujúceho lekára;
• odtlačok pečiatky lekára a jeho podpis;
• názov a odtlačok pečiatky INMM.
3.3. Zamestnanec poskytovateľa oprávnený vydávať tovar potvrdí výdaj na objednávke
INMM odtlačkom pečiatky poskytovateľa spolu s dátumom výdaja tovaru. Poverený
zamestnanec INMM potvrdí prevzatie tovaru podpisom a odtlačkom pečiatky INMM.
3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vydať tovar poverenému zamestnancovi INMM na základe
predloženej objednávky v potvrdenom množstve a termíne vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. K splneniu dodávky dôjde odovzdaním objednaného predmetu poverenému
zamestnancovi INMM v určenom mieste prevádzky poskytovateľa. Odovzdanie predmetu
INMM musí byť písomne potvrdené.
3.5. Lehota dodania predmetu zmluvy je do 48 hodín od termínu doručenia objednávky.
Konkrétny termín splnenia dodávky, ako aj množstvá predmetu zmluvy budú konkretizované
priebežnými objednávkami INMM.
3.6. INMM sa zaväzuje, že prevezme predmet plnenia a zaplatí dohodnutú cenu.
3.7. V prípade, že poskytovateľ je v omeškaní so splnením konkrétnej objednávky má právo
INMM účtovať poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške určenej Obchodným zákonníkom.
3.8. Ak bude mať poskytovateľ vedomosť o tom, že nebude schopný dodať predmet plnenia
alebo jeho časť podľa čl. II bodu 2.5 tejto zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti informovať
INMM bezodkladne.
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Čl. IV.
Cena
4.1. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v platnom znení a v súlade s výsledkom verejného obstarávania.
4.2. Cena predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č.1 ku tejto zmluve. Ide o maximálnu cenu,
ktorá nesmie byť počas trvania zmluvy prekročená.
Čl. V.
Platobné podmienky
5.1. INMM sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru, ktorý mu bol dodaný v rámci plnenia predmetu
tejto dohody na základe objednávok a potvrdených výdajov podľa čl. III tejto zmluvy, na
základe faktúry vystavenej poskytovateľom.
5.2. Poskytovateľ vystaví faktúru po každej dodávke tovaru s lehotou splatnosti 30 dní odo
dňa doručenia faktúry na adresu INMM, Rastislavova 43, P.O.BOX E-23, 042 53 Košice.
5.3. INMM má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak odporuje ustanoveniam tejto
zmluvy resp. neobsahuje náležitosti požadované platnými právnymi predpismi. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej faktúry INMM.
5.4. V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku V. bodu 5.2. v spojení s bodom 5.3
tejto zmluvy môže poskytovateľ účtovať INMM úrok z omeškania vo výške určenej
Obchodným zákonníkom.
5.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo INMM na náhradu škody.
Čl. VI.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
6.1. Poskytovateľ vydá predmet plnenia v kvalite a s označením zodpovedajúcim platnému
liekopisu, odborným alebo technickým normám.
6.2. Poskytovateľ ručí za kvalitu predmetu plnenia po celú dobu použiteľnosti (exspirácie)
vyznačenú na vonkajšom i na vnútornom obale, okrem prípadu poškodenia.
6.3. Balenie predmetu plnenia musí zodpovedať predpísanému spôsobu, určenému na
uchovanie a ochranu predmetu plnenia.
6.4. Nebezpečie poškodenia predmetu plnenia prechádza na INMM jeho vydaním
poverenému zamestnancovi INMM a zaplatením ceny za predmet plnenia.
6.5. Reklamácie vád kvality predmetu plnenia uplatňuje INMM bezodkladne po jej zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu poskytovateľa, ak vady na predmete plnenia
boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa.
6.6. Dňom prevzatia predmetu plnenia je dátum potvrdenia prevzatia oprávneným zástupcom
INMM na výdajke.
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6.7. V prípade reklamácie vád INMM sa predpokladá, že plnenie je vadné, INMM nie je
povinný zaplatiť jeho cenu a poskytovateľ je povinný dodať INMM v reklamovanom rozsahu
náhradné plnenie pri najbližšej objednávke, a to pokiaľ INMM neodpočíta cenu vadného
plnenia z predmetu plnenia t.j. objednávka sa v rozsahu vadného plnenia zrušuje.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Uzatvára sa na dobu určitú, a to
od 01.01.2018 (resp. odo dňa účinnosti zmluvy, ak tento dátum je neskorší) do 31.12.2018.
7.2. Zmluva zaniká na základe dohody zmluvných strán ku dňu podpisu tejto dohody alebo k
inému dňu, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo
zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, odstúpením od zmluvy
INMM v prípade ak je poskytovateľ v omeškaní so splnením konkrétnej objednávky dlhšie ako
5 dní, ak poskytovateľ opakovane nedodržiava podmienky tejto zmluvy resp. podmienky
uvedené v ponuke do súťaže, a to čo aj do akosti plnenia, resp. z ďalších dôvodov uvedených
v zákone, a odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodov uvedených v zákone.
7.3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, pričom poskytovateľ obdrží jeden a INMM dva
exempláre podpísanej zmluvy.
7.4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších
predpisov a ostatnými právnymi predpisy SR.
7.5. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len vo forme písomného
očíslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
7.6. Poskytovateľ nieje oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči
INMM, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu
INMM. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéto postúpenia pohľadávky.
7.7. Zmluvené strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto
zmluva nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmeinok a na
znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.
V Košiciach, dňa:
Za poskytovateľa

V Košiciach, dňa:
Za INMM :

........................................................

...........................................................

Meno, priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu uchádzača

Ing. František Lešundák
riaditeľ INMM
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Príloha č. 1 ku rámcovej dohode č.

Podrobný opis predmetu zákazky
1. časť

ATC skupina:
V08AB09
Názov účinnej látky: jodixanol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C: maximálne 300 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 100 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo:
8 litrov (8 balení 10x100 ml)
cesta podania: intravenózna
2. časť
ATC skupina:
V08AB09
Názov účinnej látky: jodixanol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C: maximálne 300 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 200 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo:
48 litrov (24 balení 10x200 ml)
cesta podania: intravenózna
3. časť

ATC skupina:
V08AB
Názov účinnej látky: johexol, jopromid, joverzol, jodixanol, jomeprol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C: maximálne 790 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 100 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo:
8 litrov (8 balení 10x100 ml)
cesta podania: perorálne
4. časť
ATC skupina:
V08AB
Názov účinnej látky: johexol, jopromid, joverzol, jodixanol, jomeprol
množstvo jódu v mernej jednotke ml:
min. 320 mg max.370 mg
osmolalita pri 37 °C: maximálne 790 mOsm/kg H2O
objem fľaše: 200 ml
druh obalu: polypropylenová fľaša
predpokladané množstvo:
48 litrov (24 balení 10x200 ml)
cesta podania: perorálne
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Príloha č. 2 ku rámcovej dohode č.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
...................................................................................................................................
Kontrastné prostriedky na röntgenovanie

Údaj

Číslo časti predmetu zákazky

......................

Názov lieku

.......................

Názov účinnej látky

.......................
......................

Kód ŠUKL
Veľkosť balenia (objem fľaše)

.......................

Množstvo jódu v mernej jednotke ml:

.......................

Osmolalita pri 37 ˚C

.......................

Cena za balenie

.......................

Jednotková cena liekovka/kus v € (bez DPH)

.......................

DPH

.......................

.........%

Jednotková cena liekovka/kus v € (s DPH)

.......................

Jednotková cena liekovka/kus s DPH: ..............................€, ktorá bude vyhodnocovaná.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:
...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch

