Kúpna zmluva č. Z201818482_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Sídlo:

Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, Slovenská republika

IČO:

31625657

DIČ:

2020468780

IČ DPH:

SK2020468780

Číslo účtu:

SK55 1100 0000 0026 2600 5048

Telefón:

+421 46 51 54 146

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Anestetiká, analgetiká a myorelaxanciá

Kľúčové slová:

Anestetiká, analgetiká a myorelaxanciá

CPV:

33661500-6 - Psycholeptiká; 33632200-1 - Svalové relaxanciá; 33661200-3 - Analgetiká;
33661100-2 - Anestetiká; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Anestetiká, analgetiká a myorelaxanciá

Funkcia
Anestetiká, analgetiká a myorelaxanciá
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Midazolam

50mg

2900

2. Rocuronium

50mg

5900

3. Metamizol

500 mg

108 400

4. Metamizol

1000mg

30 680

5. Metamizol

2500mg

31 155

6. Sevofluranum

250ml

851

7. Propofolum

200mg

16 050

8.Trimecaini hydrochloridum

100mg

49 050

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.a) ATC skupina:

N05CD08

1.b) názov účinnej látky:

Midazolam
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Minimum

Maximum

Presne

1.c) merná jednotka:

mg - intravenózne

1.d) množstvo účinnej látky :

50 mg

2.a) ATC skupina

M03AC09

2.b) názov účinnej látky

Rocuronium

2.c) merná jednotka:

mg - intravenózne

2.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

50 mg

3.a) ATC skupina:

N02BB02

3.b) názov účinnej látky

Metamizol

3.c) merná jednotka:

mg - tbl

3.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke :

500mg

4.a) ATC skupina

N02BB02

4.b) názov účinnej látky

Metamizol

4.c) merná jednotka:

mg - intravenózne

4.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke :

1000mg

5.a) ATC skupina

N02BB02

5.b) názov účinnej látky

Metamizol

5.c) merná jednotka:

mg - intravenózne

5.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke :

2500mg

6.a) ATC skupina

N01AB08

6.b) názov účinnej látky

Sevofluranum

6.c) merná jednotka:

ml- inhalačne

6.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke :

250 ml

7.a) ATC skupina

N01AX10

7.b) názov účinnej látky

Propofolum

7.c) merná jednotka:

mg - intravenózne

7.d) množstvo účinnej látky v mernej jednotke :

200mg

8.a)ATC skupina

N01BB

8.b)názov účinnej látky

Trimecaini hydrochloridum

8.c)merná jednotka:

mg - parenterálne

8.d)množstvo účinnej látky v mernej jednotke:

100mg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.
2. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej, resp. telefonickej objednávky objednávateľa
podľa jeho aktuálnych potrieb.
V prípade, ak nevznikne prevádzková potreba, objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať požadované množstvo tovaru.
3. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru vrátane dopravy.
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné,
technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými
právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
4. Požaduje sa dodanie tovaru:
4.1 do 24 hodín od objednania tovaru objednávateľom v intervale dodania 2 x denne
4.2 v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
4.3 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. v dňoch pondelok až piatok
4.4 na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe
objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy),
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4.5 s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj dodané druhy tovarov, ich množstvo, ŠUKL kód,
jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH, s DPH.
5. Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, na základe ktorej bude
zmluvná cena vyššia ako cena stanovená uvedenými opatreniami alebo v prípade zmeny úradne určených cien liekov
poskytne dodávateľ objednávateľovi automaticky zľavu vo výške vzniknutého rozdielu, resp. na takto vzniknutý rozdiel vystaví
objednávateľovi dobropis, ktorý doručí spolu s faktúrou.
7. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol v súlade s:
- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov,
- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (cena nesmie prekročiť cenu podľa aktuálne platnej
kategorizácie liekov, prípadne úradne určenú cenu, pokiaľ nie je v zozname kategorizovaných liekov).
8.Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru sú nasledovné:-a) pri dobe použiteľnosti 3-5 rokov: - vrátenie tovaru kúpeného 6
mesiacov pred koncom doby použiteľnosti,-b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky: - vrátenie tovaru kúpeného v období 3
mesiace pred koncom doby jeho použiteľnosti,-c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok: - vrátenie tovaru kúpeného v období 1
mesiac pred koncom doby jeho použiteľnosti.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu negatívne
hodnotených dodávateľov trhoviska a aj v prípade, kedy na zozname negatívne hodnotených dodávateľov je aj niektorý z
členov skupiny dodávateľov.
10. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu oznámi, že došlo k
predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom.
11. 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
pokračovanie: podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
12. Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa
zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní - zákona č. 315/2016 Z.z. zákona
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. februára 2017.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú obchodovať) s treťou stranou
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.Prípadný súhlas objednávateľa je
platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZSR.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

A. Žarnova 11
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.05.2018 08:00:00 - 01.05.2020 08:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

mg/ml

Požadované množstvo:

244986,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 199 600,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 219 560,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.04.2018 10:24:02
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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