Rámcová dohoda
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi
Článok I.
Zmluvné strany:
1)

Predávajúci:
VIDRA a spol. s.r.o.
Sídlo:
Štrková 8, 011 96 Žilina
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,
Vložka číslo 1291/L
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Vidra – konateľ spoločnosti
IČO:
31 589 561
DIČ:
2020443777
IČ DPH:
SK2020443777
Bankové spojenie: VÚB a. s. Žilina
SWIFT (BIC):
SUBASKBX
IBAN:
SK26 0200 0000 0013 3883 9457
(ďalej len „Predávajúci“)

2)

Kupujúci:
a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ulica Palárikova 2311, 022 01 Čadca
Štatutárny orgán: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
IČO : 17 335 469
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0047 9818
b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ulica Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka
IČO : 17 336 163
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT (BIC):SPSRSKBA
IBAN: SK4781800000007000479826
c) Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
ulica Mieru 549/16 028 01 Trstená
Štatutárny orgán: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA, riaditeľka
IČO: 00 634 891
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT (BIC):SPSRSKBA
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0048 1117

d) Dolnooravská nemocnica s poliklinikouMUDr. L. Nádaši – Jégeho Dolný Kubín
Nemocničná ulica 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ
IČO: 00 634 905
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT (BIC):SPSRSKBA
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
(ďalej len „Kupujúci“)
Článok II.
Definície pojmov
Pre účely tejto zmluvy:
-

Kupujúci je právnická osoba, ktorá je uvedená v čl. I. bod 2 písm. a) - d);
Miesto plnenia je sídlo Kupujúceho dohodnuté v objednávke;
Tovar je predmet verejného obstarávania – injekčné striekačky a ihly uvedené v Prílohe
č.1 tejto Rámcovej dohody, zodpovedajúci príslušným CPV kódom;
CPV je spoločný slovník obstarávania;
EHK je norma kontroly obchodnej kvality;
CKaL je certifikát kvality a licencie;
VO je verejné obstarávanie na predmet zákazky: Injekčné striekačky a ihly pre nemocnice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Článok III.
Predmet a účel Rámcovej dohody

1.

Predmetom plnenia podľa tejto Rámcovej dohody je úprava základných podmienok
prevodu vlastníckeho práva k tovaru: Injekčné striekačky a ihly (ďalej v texte zmluvy len
„tovar“), jeho dodávka a dovoz Kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových
objednávok Kupujúceho obsahujúcich informáciu o množstve a druhu požadovaného
tovaru, o mieste a lehote plnenia a cene tovaru (ďalej len „objednávka“) a záväzok
Kupujúceho riadne a včas dodaný tovar od Predávajúceho prevziať a zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v súlade s čl. VI. a VII. tejto Rámcovej dohody, a to
na základe čiastkových kúpnych zmlúv, uzavretých medzi Predávajúcim a Kupujúcim za
podmienok ustanovených touto Rámcovou dohodou. Špecifikácia tovaru je uvedená
v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.

2.

Tovar bude dodaný za podmienok stanovených v tejto Rámcovej dohode pri splnení
normy EHK a príslušných CKaL.

3.

Predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zákazky VO je uvedené
v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Kupujúci nie je povinný odoberať celé
predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.
Predmetom fakturácie bude iba skutočne objednaný a dodaný tovar, ktorého množstvo,
počas doby trvania tejto Rámcovej dohody môže byť nižšie ako predpokladané
množstvo, uvedené v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Predávajúci sa zaväzuje počas
celej doby platnosti tejto Rámcovej dohody mať v obchodnej ponuke a k dispozícii pre
Kupujúceho sortiment tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody alebo tovar

s technickými parametrami rovnakými alebo lepšími ako tovar uvedený v Prílohe č. 1
tejto Rámcovej dohody, tak, aby bol dosiahnutý účel tejto Rámcovej dohody
špecifikovaný v bode 4 tohto článku.
4.

Účelom tejto Rámcovej dohody je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre
uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim, s cieľom
zabezpečiť opakovanú a kontinuálnu dodávku tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto
Rámcovej dohody, a to v závislosti od požiadaviek a potrieb Kupujúceho.

5.

Plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody je možné výlučne na základe čiastkových
kúpnych zmlúv, ktoré môžu mať formu objednávky vystavenej Kupujúcim a prijatej
Predávajúcim spôsobom a za podmienok upravených touto Rámcovou dohodou.
Uzatváranie jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv (resp. vystavovanie objednávok) sa
bude uskutočňovať v závislosti od aktuálnych potrieb Kupujúceho.

6.

Rámcová dohoda je výsledkom Verejného obstarávania, č. 7377-WYT zabezpečeného
Žilinským samosprávnym krajom.
Článok IV.
Podmienky a spôsob objednávok

1.

Táto Rámcová dohoda podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje
podmienky stanovenia predpokladaného množstva a ceny tovaru, a stanovuje spôsob
objednávok v určenom období.

2.

Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupujúci bude od Predávajúceho odoberať, po
dobu trvania tejto zmluvy, tovar uvedený v čl. III. bod 1 tejto Rámcovej dohody.
Konkrétne množstvo a druh tovaru bude stanovené v priamom zmluvnom vzťahu na
základe objednávok prostredníctvom určených pracovníkov Kupujúceho. Objednávanie
tovaru bude Kupujúci vykonávať podľa skutočnej potreby a svojich možností. Kupujúci
zašle vystavenú objednávku Predávajúcemu elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu
Predávajúcemu na kontakt uvedený v bode 10. tohto článku Rámcovej dohody, pričom
objednávka sa považuje za vystavenú a doručenú momentom jej odoslania
Predávajúcemu. Predávajúci je povinný akceptovať a potvrdiť každú objednávku
Kupujúceho vystavenú a doručenú v súlade s touto Rámcovou dohodou, a to v lehote 2
(dvoch) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci potvrdí objednávku zaslanú
Kupujúcim tak, že na ňu uvedie doložku „Akceptujem” a k takémuto potvrdeniu uvedie
dátum, odtlačok pečiatky Predávajúceho a podpis osoby oprávnenej konať za
Predávajúceho. Predávajúci je povinný potvrdenú objednávku bezodkladne zaslať
Kupujúcemu e-mailom na adresu kontaktnej osoby Kupujúceho, ktorá objednávku
Predávajúcemu zaslala, tak, aby bola splnená lehota 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa
doručenia objednávky. Čiastková kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom, keď
Kupujúcemu dôjde prejav vôle Predávajúceho, ktorým akceptoval vystavenú objednávku.
Neakceptovanie objednávky zo strany Predávajúceho v lehote 2 (dvoch) pracovných dní
odo dňa doručenia objednávky sa považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných
povinností, zakladajúce nárok Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

3.

Objednávka musí obsahovať najmä:
a) číslo Rámcovej dohody,

b) dátum vystavenia jednotlivej objednávky,
c) špecifikáciu množstva a druhu tovaru,
d) jednotkovú cenu tovaru a celkovú cenu tovaru objednaného na základe jednotlivej
objednávky (bez DPH aj s DPH),
e) miesto dodania tovaru, meno, priezvisko a tel. číslo zodpovednej osoby Kupujúceho
určenej na prevzatie tovaru,
f) dátum a čas požadovanej dodávky tovaru, pokiaľ je iný ako termín dodania tovaru
dohodnutý na základe tejto Rámcovej dohody.
4.

V prípade nemožnosti poskytnúť plnenie požadované na základe zaslanej objednávky
riadne a včas, sa Predávajúci zaväzuje informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti
a uviesť dôvody nemožnosti plnenia, a to v takej istej lehote, ako platí pre potvrdenie
jednotlivej objednávky podľa bodu 2 tohto článku Rámcovej dohody.

5.

V prípade, že na strane Predávajúceho dôjde k objektívne prechodnej alebo trvalej
nemožnosti dodať niektorú z položiek tovaru uvedených v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej
dohody, zmluvné strany sa dohodli, že tieto položky tovaru môžu byť na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán nahradené ekvivalentnými novými položkami tovaru,
a to pri zachovaní jednotkovej ceny a minimálnych technických parametrov
nahradzovanej tovarovej položky. Zmena tovarovej položky podľa tohto bodu Rámcovej
dohody musí byť medzi zmluvnými stranami dohodnutá písomne. Kupujúci má právo
rozhodnúť, že nahradenie tovarovej položky podľa tohto bodu nebude požadovať.
Z evidenčných dôvodov sa na podklade písomnej dohody uzatvorenej podľa tohto bodu,
vytvorí úplné znenie Prílohy č. 1 k tejto Rámcovej dohode.

6.

Predávajúci sa zaväzuje, že počas celého trvania Rámcovej dohody bude dodávať tovar
v materiálovom, konštrukčnom, farebnom a kvalitatívnom vyhotovení v súlade
s technickou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, resp. v súlade
s odsúhlasenou vzorkou predloženou v rámci verejného obstarávania.

7.

Akékoľvek zmeny v materiálovom, farebnom a konštrukčnom vyhotovení sú možné iba
na základe písomnej dohody potvrdenej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Dodávaný tovar musí spĺňať všetky kritéria uvedené v technickej špecifikácii
v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

8.

V priebehu plnenia Rámcovej dohody má Kupujúci právo v prípade podozrenia na
zníženú kvalitu tovaru, na ktoré bol Predávajúci minimálne dvakrát elektronicky na
kontaktnú e-mailovú adresu upozornený zo strany Kupujúceho, pričom nedošlo k náprave
stavu, odoslať tento tovar do akreditovanej skúšobne na potvrdenie vlastností v súlade
s technickou špecifikáciou. Ak sa preukáže nezhoda medzi dodaným a deklarovaným
tovarom, je Kupujúci oprávnený okamžite odstúpiť od Rámcovej dohody. Náklady
súvisiace s vykonaním potvrdenia vlastností tovaru v akreditovanej skúšobni znáša
v takomto prípade Predávajúci.

9.

Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu celý objem dodávky tovaru, u ktorého bola
zistená nezhoda s požadovanými vlastnosťami, alebo ak boli zistené rozdiely
v konštrukčnom vyhotovení tovaru. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať náhradné
plnenie v súlade s technickou špecifikáciou alebo vrátiť finančné plnenie za dodávku
tovaru, u ktorého bola zistená nezhoda v požadovaných parametroch alebo rozdiely
v konštrukčnom vyhotovení. Uvedené sa vzťahuje aj na dodávky konkrétneho

preukázateľne nezhodného tovaru, u ktorého Kupujúci nezhodu zistil až neskôr. Pritom
nie je rozhodujúce, či Kupujúci nezhodný tovar používal na určený účel.
10. Pokiaľ si zmluvné strany v priebehu platnosti Rámcovej dohody neoznámia písomne (emailom) inak, určujú pre účely komunikácie súvisiacej s plnením predmetu tejto
Rámcovej dohody, vrátane vystavenia a prijatia jednotlivých objednávok, dodania tovaru
a prevzatia dodaného tovaru, reklamácií a pod. nasledovné kontaktné osoby:
10.1. Kontaktná osoba na strane Predávajúceho:
Kontaktná osoba

p.Jaššáková Zuzana

E-mail
zuzana.jassakova@vidra.sk

Tel. číslo

Fax

041/5071027

041/50771030

10.2. Kontaktná osoba Kupujúcich:
a) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Kontaktná osoba

E-mail

Tel. číslo

Fax

Mgr.Katarína
Poláčková

szm@kysuckanemocnica.sk

041/4604133

----

b) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba

Droppová Marta

E-mail
droppovam@nsplm.sk

Tel. číslo

Fax

044/5563444

044/5563444

c) Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Kontaktná osoba

Rončáková Soňa

E-mail
Tel. číslo
Roncakova.son@nsptrstena.sk 043/5307324

Fax

d) Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégeho Dolný Kubín
Kontaktná osoba

Bc. Boris Fedor

E-mail
Fedor@donsp.sk

Tel. číslo

Fax

043/ 5801 275

043/ 5801 200

11. Každá dodávka tovaru musí byť kupujúcemu odovzdaná v neporušenom stave
a v originálnom spotrebiteľskom obale.
12. Využívanie tejto Rámcovej dohody je povinné pre Kupujúceho uvedeného v čl. I. bod 2
písm. a) - d), vzhľadom na ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu ako i na podstatné
zjednodušenie procesu verejného obstarávania.
Článok V.
Miesto a spôsob dodania
1.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo /sídla/ Kupujúceho.
Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto, na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady

vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných
povolení.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu objednaný
tovar v nasledovných lehotách a termínoch (v prípade, že sa zmluvné strany v príslušnej
čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak):
- najneskôr do uplynutia jedného pracovného dňa od potvrdenia objednávky
Predávajúcim v zmysle čl. IV. bod 2 tejto Rámcovej dohody,
- dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia je možné len v pracovných dňoch
v čase od 8:30 do 14:00 hod. Predávajúci je povinný so zodpovednou osobou
Kupujúceho, uvedenou v jednotlivej objednávke ako osoba určená na prevzatie
tovaru, vopred telefonicky dohodnúť presný termín (dátum a čas) dodania tovaru.

3.

Kupujúci riadne a včas dodaný tovar od Predávajúceho prevezme a prevzatie potvrdí na
dodacom liste. Predávajúci v dodacom liste vyznačí množstvo a druh tovaru, jednotkovú
cenu a celkovú cenu tovaru objednaného na základe jednotlivej objednávky (bez DPH aj
s DPH). Dodací list potvrdený Kupujúcim (kópia) musí tvoriť súčasť faktúry. Zároveň sa
Predávajúci zaväzuje, že súčasne s dodávkou tovaru v mieste dodania tovaru odovzdá
Kupujúcemu ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a riadne užívanie predmetu
kúpy (certifikáty kvality, certifikáty zhody, licencie, návod na použitie/obsluhu, záručný
list a pod). Kupujúci má právo tovar pri jeho prevzatí prezrieť alebo dať ho prezrieť
treťou osobou a to tak, aby mal možnosť skontrolovať množstvo tovaru vo vzťahu
k stavu, ktorý deklaruje predávajúci v sprievodných dokladoch ku tovaru a tiež tak, aby
mohol zistiť zjavné vady tovaru. Kupujúci nie je povinný prevziať plnenie, pokiaľ
nedošlo ku uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy v súlade s čl. IV. bod 2 tejto Rámcovej
dohody. Kupujúci nie je povinný prevziať plnenie, ktoré by nezodpovedalo množstvu,
druhu, kvalite a technickým parametrom tovaru (uvedený v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej
dohody) dohodnutému na základe čiastkovej kúpnej zmluvy, alebo ktoré by
nezodpovedalo požadovanej akosti, dohodnutým požiadavkám na zabalenie tovaru, alebo
iným požiadavkám stanoveným touto Rámcovou dohodou, rovnako aj v prípade, ak
k dodanému tovaru neboli dodané všetky sprievodné dokumenty na prevzatie a užívanie
tovaru v slovenskom jazyku (najmä záručný list, návod na použitie a pod.). Odmietnutie
prevzatia spolu s dôvodom odmietnutia sa vyznačí do dodacieho listu. Kupujúci je
oprávnený v dodacom liste vyznačiť, že požaduje za odmietnutý tovar dodanie
náhradného tovaru. V takomto prípade je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu
náhradný tovar najneskôr do 48 hodín odo dňa vyznačenia požiadavky podľa
predchádzajúcej vety v dodacom liste. V prípade, ak Kupujúci nepožaduje za odmietnutý
tovar dodanie náhradného tovaru, je odmietnutie prevzatia tovaru považované za
odstúpenie od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa tovaru, ktorý Kupujúci
odmietol prevziať.

4.

Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním objednaného tovaru o viac ako 1
pracovný deň, Kupujúci je oprávnený oznámiť Predávajúcemu, že o oneskorené dodanie
tovaru nemá záujem. Takéto oznámenie Kupujúceho musí byť zaslané Predávajúcemu emailom. Odoslaním oznámenia nastávajú účinky odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy
buď ako celku alebo v časti týkajúcej sa tovaru, s ktorého dodaním je Predávajúci
v omeškaní. V opačnom prípade je Predávajúci povinný dodať tovar Kupujúcemu aj po
dohodnutom termíne dodania tovaru a Kupujúci potvrdí jeho prevzatie v dodacom liste.
Nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.

Predávajúci vzhľadom na špecifickosť tovaru a jeho použitie vyhlasuje a zaručuje
Kupujúcemu, že je schopný dodať alebo zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby
objednaný tovar v predpokladaných množstvách riadne a včas, inak zodpovedá
Kupujúcemu za škodu v celom rozsahu, ktorú tým spôsobí.
Článok VI.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena tovaru je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán a vychádza z ponuky z ponuky
Predávajúceho do verejného obstarávania, resp. kúpnej ceny celkom po ukončení
elektronickej aukcie. Zmluvná cena je vyjadrená v mene Euro a je bez akejkoľvek
závislosti na iných svetových menách.

2.

Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že
jednotkové ceny tovaru uvedené v Prílohe č. 1 sú cenami maximálnymi pre celé obdobie
trvania tejto Rámcovej dohody.

3.

Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH,
obsahujú všetky náklady predávajúceho, vrátane dodávky na miesto dodania, kúpne ceny
sú vrátane príslušnej spotrebnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými predpismi a vrátane obchodnej
prirážky, zabalenia tovaru, ciel a/alebo iných povinných odvodov a platieb. V cene sú
zahrnuté náklady, spojené s doručovaním a výmenou reklamovaného tovaru počas
záručnej doby. DPH bude účtovaná podľa platnej sadzby v súlade s právnymi predpismi
v čase fakturácie. Kúpna cena za dodané množstvo tovaru podľa objednávky sa vypočíta
ako súčet súčinov množstiev jednotlivých tovarových položiek a ich kúpnej ceny za
mernú jednotku (jednotkových kúpnych cien), uvedenej v Prílohe č. 1.

4.

Právo Predávajúceho na zníženie kúpnej ceny (jednotkovej) jednotlivých druhov tovarov
zostáva zachované.

5.

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavky ani zálohy.

6.

V súlade s ustanovením § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si zmluvné strany dohodli
spôsob zisťovania cien v prípade zmeny cien porovnateľných tovarov na trhu na území
SR smerom k ich zníženiu oproti cenám tovaru upravených touto Rámcovou dohodou.
Relevantným trhom na účely tejto Rámcovej dohody je trh na území Slovenskej
republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v prvej vete tohto bodu tohto
Čl. si zmluvné strany dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien:
- ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto Rámcovej dohody je oprávnená druhej
zmluvnej strane predložiť tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné
tovary, ktoré musia obsahovať označenie výrobcu (príp. dodávateľa) tovarov, jeho
sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú tovar ponúka;
- pokiaľ všetky tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary sú nižšie
ako ceny tovaru dojednané touto Rámcovou dohodou, je Predávajúci povinný
znížiť kúpnu cenu tovaru a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa
priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími cenami zistenými na trhu;

- zmluvné strany sa dohodli, že zisťovanie cien bude vykonávať Kupujúci v
rozsahu 1-krát za 6 mesiacov počas platnosti tejto Rámcovej dohody;
- zmluvné strany sa dohodli, že obdobím, za ktoré sa ceny tejto Rámcovej dohody
porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
ostatnej zmene ceny podľa tejto Rámcovej dohody.
7.

Kupujúci na základe zisťovania cien tovaru oznámi Predávajúcemu skutočnosti
preukazujúce opodstatnenosť zníženia kúpnej ceny za tovar. Predávajúci je v takom
prípade povinný pri najbližšej opakujúcej sa dodávke tovaru od doručenia predmetného
písomného oznámenia znížiť cenu tovaru na Kupujúcim požadovanú cenovú úroveň a
aktualizovať Prílohu č. 1 tejto Rámcovej dohody.

8.

V prípade, ak Predávajúci nezníži cenu za tovar v zmysle ods. 7 tohto článku, Kupujúci
si vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než Predávajúceho
a takéto konanie Kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto Rámcovej dohody. V
prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu určenú na
základe zisťovania cien podľa odseku 6 tohto článku, Kupujúci je oprávnený túto
Rámcovú dohodu vypovedať podľa čl. XII. bod 3 tejto Rámcovej dohody.
Článok VII.
Platobné podmienky a fakturácia

1.

Úhrada kúpnej ceny za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bankovým prevodom
bez preddavkov na základe faktúr, ktoré vystaví Predávajúci za každé čiastkové plnenie
podľa tejto Rámcovej dohody.

2.

Právo na zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaru vzniká Predávajúcemu po riadnom
a včasnom splnení jeho záväzku, a to iba za tovar Predávajúcim skutočne dodaný
a prevzatý Kupujúcim na základe potvrdenia dodacieho listu v zmysle čl. V. bod 3 a 4
Rámcovej dohody. Predávajúci je povinný na úhradu kúpnej ceny za tovar prevzatý
Kupujúcim vystaviť faktúru najneskôr do 15 dní po prevzatí tovaru Kupujúcim. Prílohou
faktúry musí byť dodací list potvrdený Kupujúcim. Na účely tohto ustanovenia dňom
dodania tovaru Predávajúcim je dátum potvrdenia prevzatia tovaru oprávneným
zástupcom Kupujúceho na dodacom liste.

3.

K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom o DPH a ďalej musí
obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru,
- IČO a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN,
- číslo objednávky,
- sumu k úhrade celkom v mene Euro,
- prílohu, ktorú tvorí dodací list potvrdený Kupujúcim.

4.

Faktúra je splatná pri:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca – do 60 dní
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš– do 60
dní
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – do 60 dní

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégeho Dolný Kubín – do
60 dní
odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania
fakturovanej kúpnej ceny z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.
5.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar, uvedenú podľa dodacieho listu vo faktúre s
DPH, ktorej prílohou bude Kupujúcim potvrdený dodací list (kópia). V prípade, že
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred
jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 60 – dňová lehota splatnosti
od jej doručenia Kupujúcemu.

6.

Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach
uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované
plnenie.
Článok VIII.
Ďalšie práva a povinnosti

1.

Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre
splnenie predmetu Rámcovej dohody navzájom poskytli, sa považujú za dôverné
a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom
písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu. Povinnosť Kupujúceho sprístupniť informácie podľa
tohto ods. tohto Čl. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe
k informáciám) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknutá.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady

1.

Predávajúci dodá tovar v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným právnym
predpisom a iným predpisom a normám. Predávajúci je povinný dodať tovar bez
záložného práva, ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v stave spôsobilom na riadne užívanie
v norme kvality a parametroch, ktoré sa hodia na účel, ktorému tovar slúži. Tovar musí
byť úplne nový a nepoužívaný.

2.

Balenie tovaru musí zodpovedať predpísanému spôsobu, určenému na uchovanie
a ochranu tovaru.

3.

Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady tovaru.

4.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru
Kupujúcim. Predávajúci preberá záruku na akosť tovaru v rozsahu, že dodaný tovar bude
počas záručnej doby spôsobilý k účelu jeho použitia a že po túto dobu si zachová
požadované vlastnosti. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou
manipuláciou s tovarom alebo nevhodným skladovaním tovaru. Podmienky skladovania a
doba použiteľnosti sú uvedené na obale.

5.

Reklamácie množstva a obalu tovaru, resp. iné zistené zjavné vady dodaného tovaru budú
Kupujúcim uplatnené pri preberaní tovaru uvedením do dodacieho listu spôsobom podľa
čl. V. bod 3 Rámcovej dohody. Vady akosti a vady, ktoré nie sú zjavné, reklamuje
Kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia.

6.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho,
vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorých
pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

7.

Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený v prípade vadného plnenia žiadať
niektorý z nasledujúcich nárokov:
7.1.
výmena vadného tovaru za tovar bez vád,
7.2.
odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho
náklady,
7.3.
dodanie chýbajúceho tovaru,
7.4.
znížením kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu
hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% kúpnej
ceny,
7.5.
odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti týkajúcej sa vadného tovaru.

8.

Kupujúci si uplatní niektorý z nárokov z vád podľa bodu 6 tohto článku Rámcovej
dohody v písomnej reklamácii (e-mailom) zaslanej Predávajúcemu. V reklamácii
Kupujúci riadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady prejavujú, spôsob uloženia,
prípadne ďalšie skutočnosti dôležité k posúdeniu reklamácie. Reklamáciu Kupujúci
doplní vhodným dôkazovým materiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, zaslaním
vzorky vadného tovaru, zaslaním štítku na obale, prípadne celej strany kartónu so štítkom
a pod. Predávajúci je oprávnený preveriť u Kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného
tovaru. V prípade, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v súlade s uplatneným nárokom
z vád tovaru v lehote podľa bodu 9 až 11 tohto článku Rámcovej dohody, Kupujúci má
právo uplatnený nárok z vád tovaru zmeniť, o čom bude Predávajúceho písomne (emailom) informovať.

9.

Predávajúci je povinný v prípade uplatneného nároku podľa bodu 7.1. tohto článku na
vlastné náklady vymeniť vadný tovar za nový tovar bez vád najneskôr do 14
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu.
Výmena vadného tovaru za nový tovar bez vád zahŕňa aj prevzatie a odvoz
reklamovaného tovaru na vlastné náklady Predávajúceho.

10. V prípade uplatneného nároku podľa bodu 7.3. tohto článku Rámcovej dohody je
Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu alebo od vyznačenia
predmetnej vady (chýbajúceho tovaru) na dodacom liste.
11. Poskytnutie zľavy z kúpnej ceny podľa bodu 7.4. tohto článku Rámcovej dohody sa bude
realizovať formou dobropisu vystaveného Predávajúcim k príslušnej faktúre. Predávajúci
je povinný vystaviť dobropis podľa predchádzajúcej vety a doručiť ho Kupujúcemu
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Kupujúceho Predávajúcemu.
Zľava z kúpnej ceny je splatná najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia dobropisu.

12. V prípade, ak Kupujúci využije právo odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy v časti
vadného tovaru, bude vadný tovar vrátený Predávajúcemu. Účinky odstúpenia nastávajú
okamihom doručenia oznámenia o odstúpení Predávajúcemu. V takom prípade je
Predávajúci povinný vadný vrátený tovar na vlastné náklady prevziať od Kupujúceho
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a vystaviť dobropis
na kúpnu cenu zaplatenú za vrátený tovar v lehote najneskôr do desiatich dní odo dňa
odstúpenia od čiastkovej kúpnej zmluvy a doručiť ho Kupujúcemu. Vrátenie kúpnej ceny
podľa tohto bodu Rámcovej dohody je splatné najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia
dobropisu.
Článok X.
Vlastnícke právo ku tovaru
1.

Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

2.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru
Kupujúcim.
Článok XI.
Zmluvné sankcie a náhrada škody

1.

V prípade omeškania Predávajúceho s akceptáciou objednávky v zmysle podmienok v čl.
IV. bod 2 tejto Rámcovej dohody alebo ak Predávajúci odmietne akceptovať a potvrdiť
akúkoľvek objednávku vystavenú v súlade s touto Rámcovou dohodou, je Kupujúci
oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu za porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu:
a) vo výške 10% z celkovej hodnoty objednávky, ak objednávku nepotvrdí vôbec
alebo
b) 0,2% z celkovej hodnoty objednávky za každý deň omeškania, max. však 5 dní,
potom je Kupujúci oprávnený uplatniť aj zmluvnú pokutu podľa bodu a).

2.

V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podľa čl. V. bod
2 tejto Rámcovej dohody, má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z hodnoty nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

3.

V prípade nevybavenia reklamácie tovaru v súlade s podmienkami a termínmi uvedenými
v čl. IX. tejto Rámcovej dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením
povinnosti.

4.

Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 1 až 3 tohto článku tejto Rámcovej
dohody je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu vo forme faktúry.
Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v plnej výške.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa
tohto článku v tom prípade, že omeškanie na strane Predávajúceho bolo preukázateľne
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo neposkytnutím súčinnosti zo
strany Kupujúceho.

5.

V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku podľa tejto Rámcovej dohody je
Predávajúci oprávnený fakturovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.

Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci
z tejto Rámcovej dohody, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej
strane v skutočnej výške.

7.

Ak sa Kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa tejto Rámcovej dohody
v termíne tam určenom, má Predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške podľa ust. §
1 ods. 1 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

8.

Lehota splatnosti faktúr, ktorými bola vyúčtovaná zmluvná pokuta alebo úrok
z omeškania, je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane.
Článok XII.
Trvanie a ukončenie Rámcovej dohody

1.

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 2 roky od nadobudnutia jej
platnosti a účinnosti. Čiastkové kúpne zmluvy (objednávky) uzavreté medzi Kupujúcim
a Predávajúcim do posledného trvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody, budú
zrealizované na základe podmienok tejto Rámcovej dohody.

2.

Rámcová dohoda môže byť ukončená aj pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
a to:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou,
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu.

3.

Zmluvné strany sú oprávnené túto Rámcovú dohodu písomne vypovedať aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota zo strany Kupujúceho je 1 (jeden) mesiac, zo strany
Predávajúceho je 6 (šesť) mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

4.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Rámcovej dohody
v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody
odstúpenia. Odstúpenie nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto
Rámcovej dohody považuje porušenie, ktoré je ako podstatné v tejto Rámcovej dohode
uvedené, bez povinností Kupujúceho poskytnúť dodatočnú lehotu na nápravu alebo
porušenie akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej náprave nedôjde ani po uplynutí
dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto
porušenia. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia poskytnuté zmluvnými stranami
navzájom do okamihu zániku Rámcovej dohody si každá zo zmluvných strán ponecháva.

Článok XIII.
Riešenie sporov
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov o obsah a plnenie tejto Rámcovej
dohody vynaložia všetko úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu,
aby tieto spory boli vyriešené cestou zmieru, najmä, aby boli odstránené okolnosti vedúce
k vzniku práva od Rámcovej dohody odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej
neplatnosť.

2.

Ak sa nedohodnú zmluvné strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu, má každá zo
zmluvných strán právo predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy touto Rámcovou dohodou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody pre zmluvné strany prechádzajú
v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.

3.

Túto Rámcovú dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k Rámcovej dohode.

4.

Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá jej na
základe tejto Rámcovej dohody vznikla, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany. Konanie v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety je v zmysle
ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle,
je pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

6.

Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 7 (slovom: siedmich) rovnopisoch, z ktorých
každý má platnosť originálu. Každý Kupujúci obdrží po jednom vyhotovení, Žilinský
samosprávny kraj 2 vyhotovenia a Predávajúci 1 vyhotovenie zmluvy.

7.

Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami uskutočnená v súvislosti
s touto Rámcovou dohodou bude adresovaná príslušnej zmluvnej strane, v slovenskom
jazyku a bude sa považovať za doručenú v prípade:
7.1.
doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že
prenos údajov prebehol v poriadku;
7.2.
osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí
adresátom;
7.3.
doručenia e-mailom okamihom odoslania správy;
7.4.
doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na
potvrdení o tom, že ju adresát odmietol prevziať, alebo v ktorý márne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej
strane preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa

odsťahoval”, „adresát neznámy”, alebo iná poznámka podobného významu, ak
sa súčasne táto poznámka zakladá na pravde.
8.

Dôležité písomnosti podľa tejto Rámcovej dohody (ako napr. oznámenie o predčasnom
ukončení Rámcovej dohody, návrh novácie zmluvného vzťahu a iné dôležité písomné
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky
a budú adresované zástupcom zmluvných strán oprávneným podpisovať Rámcovú
dohodu.

9.

Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 obsahujúca:
- technická špecifikácia predmetu zákazky - Injekčné striekačky a ihly
- predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zákazky
- kúpne ceny (jednotkové) predmetu zákazky
Predávajúci:
V....Žiline............., dňa: 2.9.2016......................

................................................
Ing. Miloslav Vidra
konateľ

Kupujúci:
V Čadci, dňa: ...22.9.2016.........................

................................................
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Ing. Martin Šenfeld, MBA
riaditeľ
V Liptovskom Mikuláši, dňa: .... 22.9.2016....................

................................................
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA
riaditeľka

V Trstenej, dňa: ...... 22.9.2016...............

................................................
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA
riaditeľka

V Dolnom Kubíne, dňa: . 22.9.2016.................

...............................................
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégeho Dolný Kubín
PhDr. Jozef Mintál, MBA
riaditeľ

Príloha č. 1

1. časť predmetu zákazky: Jednorazové injekčné striekačky
Názov

rozmer

Celkové
množstvo
požadovanej MJ
/2 roky

Mj

Cena za 1
MJ v
€ bez DPH/

Cena za 1
MJ v
€ s DPH/

Sadzba
DPH

Celková cena v €
s DPH za celkové
množstvo / za
2 roky

1. časť
Názov a rozmer
Jednorazové
injekčné striekačky
Jednorazové
striekačky sú
sterilné, zhotovené z
plastu pre
jednorazové
použitie. Sú tvorené
piestom a valcom s
potlačenou
stupnicou ,ktorá má
delenie v
milimetroch.
Vyrábajú sa s
kužeľom Luer a
Luer-Lock

1.

Jednorazová striekačka
Luer 2 ml

2.

Jednorazová striekačka
Luer 5 ml

3.

Jednorazová striekačka
Luer 10 ml
Jednorazová striekačka
Luer 20 ml
Jednorazová striekačka
50 ml Luer-Lock
Jednorazová striekačka
50 ml vyplachovacia
Janet
Jednorazová striekačka
150 ml vyplachovacia
Janet
Inzulínová striekačka s
ihlou 0,5 ml
Inzulínová striekačka s
ihlou 1 ml
Cena celkom

4.
5.
6.

7.

8.
9.
SPOLU




bal./100 ks

6218

bal./100 ks

6824

bal./100 ks

2999,2

ks

ks

1,71

20%

8348,22

1,925

2,31

20%

14363,58

4882

bal./100 ks

ks

1,425

2,816

3,38

20%

23065,12

4,233

5,08

20%

15235,936

0,183

0,22

20%

2189,00

0,183

0,22

20%

1464,32

0,741

0,89

20%

1246,00

4,583

5,50

20%

253,00

3,750

4,50

20%

8712,00

9950

6656

1400

bal./100 ks

46

bal./100 ks

1936
74 877,176

Ceny sú výsledkom e- aukcie
Uvedené množstvá sú len orientačné a nie sú pre nemocnice záväzné.

.............................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

2. časť jednorazové
injekčné ihly
Názov a rozmer

Jednorázové
injekčné ihly- pre
jedno použitie
umožňujú podávanie
roztokov do tela
pacienta,odbery krvi
a punkcie.
1.
Jednorazová
ihla
0,5x20 mm- oranžová
2.
Jednorazová
ihla
0,6x30 mm- modrá
3.
Jednorazová
ihla
0,7x30 mm- čierna
4.
Jednorazová
ihla
0,8x40 mm- zelená
5.
Jednorazová
ihla
0,9x40 mm- žltá
6.
Jednorazová
ihla
1,2x40 mm- ružová
7.
jednorazová ihla 0,4x20
mm- sivá
Cena celkom
SPOLU

Mj

Celkové Cena za 1
množstvo za MJ v
požadovanú MJ € bez DPH/
za 2 roky

bal./100 ks

2612

bal./100 ks

900

bal./100 ks

3362

bal./100 ks

3374

bal./100 ks

2526

bal./100 ks

5862

bal./100 ks

130

Celková cena v €
s DPH za celkové
množstvo / za
2 roky

Cena za 1
MJ v
€ s DPH/

Sadzba
DPH

0,975

1,17

20%

3056,04

0,775

0,93

20%

837,00

0,775

0,93

20%

3126,66

0,775

0,93

20%

3137,82

0,783

0,94

20%

2374,44

0,792

0,95

20%

5568,90

0,825

0,99

20%

128,70

18 229,56




Ceny sú výsledkom e- aukcie
Uvedené množstvá sú len orientačné a nie sú pre nemocnice záväzné.

.............................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

