
 

 

Ž I L I N S K Ý  S A M O S P R Á V N Y  K R A J  
 Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

 

 

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) Dodávateľ predmetu verejného obstarávania  

        UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnicka akciová spoločnosť 

Sídlo: Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

Štatutárny orgán: Mgr. Michael Kotouček – riaditeľ pre predaj 

      MVDr. Branislav Kloptan – riaditeľ nákupu a výroby 

Vybavuje:  

Č. telefónu: +421 46 51 54 100 

Č. faxu:        +421 46 51 54 107 

IČO:              31625657 

DIČ:              2020468780 

IČ DPH:        SK 2020468780      

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  

Číslo účtu:  SK5511000000002626005048 

 

(ďalej v texte zmluvy vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania aj ako „predávajúci“) 

 

2) Verejný obstarávateľ :   

Žilinský samosprávny kraj 

Komenského 48, 011 09 Žilina 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár, predseda 

IČO: 37808427  

DIČ : 2021626695 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697   

 (ďalej len „verejný obstarávateľ“  ), 

 

ktorý obstaráva tovar  pre nadobúdateľov („kupujúcich“) : 

 



a) Kysucká  nemocnica s poliklinikou Čadca 

ulica Palárikova 2311, 022 01 Čadca 

IČO : 17335 469 

Štatutárny orgán: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 

 

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

ulica Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš 

IČO : 17336163 

Štatutárny orgán: Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka  

 

c) Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

ulica Mieru 549/16  028  01  Trstená 

IČO: 00634891 

Štatutárny orgán: Ing. Eleonóra Kadlečíková , MBA,  riaditeľka   

                      

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

Nemocničná ulica 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

IČO: 00634905 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef  Mintál, riaditeľ 

 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Článok II. 

Definície pojmov 

Pre účely tejto zmluvy: 

 

- Kupujúci je právnická osoba, ktorá je uvedená v  čl. I. ods. 2 písm. a) - d); 

- Miesto plnenia je sídlo kupujúceho dohodnuté v objednávke; 

- Tovar  je predmet verejného obstarávania –    liečivá   uvedené v prílohe č.1 tejto rámcovej 

dohode, 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 : HEPARÍNY  pre nemocnice v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  

        

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných  podmienok prevodu vlastníckeho 

práva k tovaru: HEPARÍNY (liečivá) – (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“). Špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.  

 

2. Tovar bude dodaný za podmienok stanovených v tejto Zmluve pri splnení  normy EHK 

a príslušných CKaL. 

 

3. Predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu zákazky VO je uvedené v Prílohe č. 1 

tejto Zmluvy. Kupujúci nie je povinný odoberať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené 

v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 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 Zmluvy.      



Článok IV. 

                                             Podmienky a spôsob objednávok  

 

1. Táto rámcová zmluva 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. ods. 1 tejto Zmluvy. Konkrétne množstvo a druh 

tovaru bude stanovený v priamom zmluvnom vzťahu na základe písomných, faxových, 

telefonických alebo e-mailových objednávok prostredníctvom určených pracovníkov kupujúceho. 

Objednávanie tovaru bude kupujúci vykonávať podľa skutočnej potreby a svojich možností.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať tovar  kupujúcemu na základe 

zaslanej objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, druh tovaru, 

požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti oboch 

zmluvných strán dodržiavať podmienky tejto Rámcovej dohody. Za doručenie objednávky sa 

pokladá odoslanie a prevzatie objednávky faxom, listom, e-mailom. Za prioritné sa pokladá 

odoslanie a prevzatie objednávky e-mailom, prostredníctvom elektronického obchodu na 

príslušnej web stránke predávajúceho. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje, že vystaví objednávky  vždy podľa akútnosti oddelení.  Predávajúci  bez 

zbytočného odkladu od doručenia objednávky poštou, faxom alebo e-mailom od kupujúceho, 

zašle kupujúcemu potvrdenie tejto objednávky poštou, faxom alebo e-mailom. Za prioritné sa 

pokladá potvrdenie objednávky e-mailom, prostredníctvom elektronického obchodu na príslušnej 

web stránke predávajúceho. 

 

5. Na základe potvrdených objednávok  sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote 

najneskôr do 24 hodín dní od potvrdenia objednávky podľa čl. IV. ods. 4 tejto Zmluvy a kupujúci 

sa zaväzuje  prevziať tovar výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť za tovar kúpnu cenu za 

podmienok ďalej v tejto Zmluve dohodnutých. 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. Termín plnenia dodávok 

tovaru na základe objednávok môže byť zmenený len dohodou zmluvných strán. 

  

6. Využívanie tejto Rámcovej dohody  je povinné pre kupujúceho  uvedeného v čl. I. ods. 2 písm. a) 

- d), vzhľadom na ekonomickú výhodnosť takéhoto nákupu ako i na podstatné zjednodušenie 

procesu verejného obstarávania. 

 

Článok V. 

Doba platnosti Zmluvy 

 

1. Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 

2. Termín plnenia dodávok  tovaru  na základe objednávok podľa čl. IV ods. 5  tejto Rámcovej 

dohody  môže byť zmenený dohodou zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

 



Článok VI. 

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. 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.   

  

3. Kupujúci  si vyhradzuje právo neprevziať tovar a nepotvrdiť jeho prevzatie, pokiaľ predávajúci 

poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody a/alebo tovar nebol dodaný 

v požadovanom množstve, kvalite alebo má zjavné vady. 

 

4. Prevzatie dodávky tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na dodacom liste. Predávajúci v 

dodacom liste vyznačí množstvo a druh tovaru,  jednotkovú cenu, DPH, vyznačený kód ŠUKL, 

výrobnú šaržu a dátum expirácie dodávaného tovaru. 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). 

 

Článok VII. 

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. 

 

2. Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

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. Kúpne ceny (jednotkové) jednotlivých druhov tovarov je možné meniť len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán písomným dodatkom k tejto Zmluve, a to iba v prípade, ak: 

a) dôjde k zmene colných a daňových predpisov, alebo 

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

c) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (t. j. dôvod zmeny ceny 

musí byť preukázateľný). 

Právo kupujúceho 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 Zmluvou. Relevantným trhom na účely tejto 

Zmluvy je trh na území Slovenskej republiky. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného 

v prvej vete tohto ods. tohto Čl. si zmluvné strany dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien: 

- ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto Zmluvy 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 Zmluvou, 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 najmenej 1-

krát za 6 mesiacov počas platnosti tejto Zmluvy. 

 

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 Zmluvy. 

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 zmluvy. 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 Zmluvu vypovedať podľa čl. XIII. ods. 1 tejto Zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje fakturovať kúpnu cenu tovaru raz mesačne, a to za skutočne objednaný 

a prevzatý tovar a v súlade s kúpnymi cenami (jednotkovými) jednotlivých druhov tovaru  

uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, do 5 pracovných dní mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 

v ktorom bol tovar kupujúcemu dodaný. Dňom dodania tovaru je dátum potvrdenia prevzatia 

tovaru oprávneným zástupcom kupujúceho na dodacom liste.    

 

2. Kupujúci je povinný  zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim za 

predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto Zmluvou a ďalšími 

podmienkami bližšie určenými kupujúcim v objednávke.  

 

3. Predávajúci je povinný doručiť jedno vyhotovenie faktúry spolu s dodacím listom do sídla 

kupujúceho, ktorý objednal tovar. Prílohou faktúry je dodací list potvrdený tým kupujúcim, ktorý 

objednal dodávaný tovar.  

 

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 IX. 

Ďalšie práva a povinnosti 

 

1. Všetky informácie obsiahnuté v rámci tejto Rámcovej dohody ako i tie, ktoré si strany pre 

splnenie predmetu Zmluvy 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 X. 

Záručné podmienky 

 

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. Predávajúci poskytuje na tovar záruku. Záručná doba na tovar je totožná s dobou použiteľnosti 

tovaru uvedenej na obale tovaru a začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom liste pre 

kupujúceho. 

 

3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru po celú záručnú dobu, t. j. po celú dobu použiteľnosti 

(expirácie) vyznačenej na vonkajšom i na vnútornom obale tovaru, okrem prípadu poškodenia. 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou s tovarom alebo 

nevhodným skladovaním tovaru. Podmienky skladovania a doba použiteľnosti sú uvedené na 

obale. 

 

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

tovaru.   

 

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

 

6. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie a pod.) prechádza na kupujúceho 

v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Vady tovaru, ktoré sú zjavné, je kupujúci povinný 

reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Vady akosti a vady, ktoré nie sú zjavné, reklamuje kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení 

vád, najneskôr do konca záručnej doby. 

 

7. Kupujúci je vady povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou. V reklamácii kupujúci 

riadne popíše a uvedie, akým spôsobom sa vady prejavujú, spôsob uloženia, prípadne ďalšie 

skutočnosti dôležité k posúdeniu reklamácie. Súčasťou reklamácie je protokol o vadách, ktorý 

musí obsahovať: 

- údaje týkajúce sa dodávky, t.j. dátum dodávky, množstvo, druh a stav obalu, číslo dodacieho 

listu, 

- úplný obchodný názov reklamovaného tovaru, vrátane čísla,  



- kupujúci súčasne popíše, akým spôsobom tovar uskladňuje. 

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. 

 

8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

 

9. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru,  je predávajúci povinný dodať kupujúcemu rovnaký 

nový tovar bez vád namiesto vadného tovaru (výmena vadného tovaru za tovar bez vád), alebo je 

povinný poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu na dodaný vadný tovar formou dobropisu. 

Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať reklamáciu do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

10. Nároky z vád spočívajúcich v menšom množstve dodaného tovaru budú riešené dodaním 

chýbajúceho množstva tovaru, a to do desiatich (10) dní od reklamácie; v prípade, že dodanie 

chýbajúceho množstva tovaru nebude možné, bude riešené dobropisom. Vady v množstve v 

originálnych kartónoch (chýbajúce, alebo prázdne balenia) budú riešené len dobropisom. 

     

Článok XI. 

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 XII. 

Sankcie 

 

1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa čl. VIII. ods. 4 tejto Zmluvy 

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. 

 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podľa čl. IV. ods. 5 tejto 

Zmluvy, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného tovaru za 

každý deň omeškania. Kupujúci má právo požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú 

pokutu. 

 

Článok XIII. 

Vypovedanie zmluvy 

 

1. Obe zmluvné strany môžu Rámcovú dohodu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade 

výpovede podanej kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade výpovede podanej 

predávajúcim je výpovedná lehota 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike. 

 

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu 

na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán. 



 

3. Túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 

a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k Zmluve. 

 

4. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá jej na základe 

tejto Zmluvy 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 zmluva je vyhotovená v 7 (slovom: siedmich) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Každý kupujúci obdrží po jednom vyhotovení, verejný obstarávateľ 2 vyhotovenia 

a predávajúci 1 vyhotovenie zmluvy. 

 

7. Táto zmluva 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. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 obsahujúca: 

„Podrobný popis PO a technická špecifikácia „HEPARÍNY“ 

„Zmluvná cena Heparínov podľa účinnej látky obsiahnutej v lieku podľa špecifikácie a pri 

uzatváraní čiastkových zmlúv“  

„ Cenová ponuka tovaru“ 

 

 

Predávajúci:                                          Verejný obstarávateľ: 

 

V Bojniciach., dňa: .20.8.2015.                                 V Žiline, dňa:  22.9.2015. 

 

                                               . 

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

      Mgr. Michael Kotouček                                                         Ing. Juraj Blanár 

       riaditeľ pre predaj                                                                       predseda 

                

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

MVDr. Branislav Kloptan 

 riaditeľ nákupu a výroby 

 

Kupujúci: 

 

V Čadci, dňa: 22.9.2015 

 

 

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

Ing. Martin Šenfeld, MBA 

riaditeľ 

 

 

 

 



            V Liptovskom Mikuláši, dňa: 22.9.2015 

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

Ing. Ľudmila Pohančeníková,MBA 

riaditeľka 

 

V Trstenej, dňa: 22.9.2015 

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

Ing. Eleonóra Kadlečíková,MBA 

riaditeľka 

V Dolnom Kubíne, dňa: 22.9.2015 

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

PhDr. Jozef Mintál 

riaditeľ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NÁVRH PLNENIA „KRITÉRIÍ“ 
Cenová príloha k Rámcovej dohode 
 
Názov predmetu obstarávania –  Heparíny 

 
1. časť Fraxiparin 

 

Ceny sú výsledkom e- aukcie. 

 

 
 

 
Uvedené množstvá sú len orientačné a nie sú pre nemocnice záväzné. 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

 

   

 

MJ/ 

Celkov

é 

množst

vo   

Cena za 1 

MJ v  

€ 

bez   DPH

/ v bal. 

 

Cena za 1 MJ 

v  

€ s  DPH/ 

v bal. 

 

Sadzba 

DPH 

Celková cena v 

€ bez DPH za 

celkové 

množstvo 

Celková cena v 

€ s DPH za 

celkové 

množstvo 

Názov Účinná látka 

ATC 

skupina 

Množstv

o amp. 

V bal. 

Množs

tvo 

balení 

     

Fraxiparine inj. 

10x0,3 ml. 

nadroparín - 2850 IU anti-

Xa/0,3 ml. B01AB06 10 490 

9,23 

 

10,15 10%  4 973,50 

Fraxiparine  inj. 

10x0,4 ml. 

nadroparín - 3800 IU anti-

Xa/0,4 ml B01AB06 10 278 

13,35 

 

14,69   10%  4 083,82 

Fraxiparine  Multi inj. 

10x 5 ml. 

nadroparín  47500 IU anti-

Xa/ 5ml B01AB06 10 1330 

122,53 134,78   10%  179 257,40 

Fraxiparine inj 

10x0,8ml 

nadroparín   7600 IU  anti- 

Xa/0,8 ml B01AB06 10 50 

29,95 

 

32,95   10%  1 647,50 

Fraxiparine inj 

10x1ml 

nadroparín 9500 IU anti-

Xa/1 ml B01AB06 10 20 

32,73 

 

36,00   10%  720,00 

Fraxiparine inj. 

10x0,6 ml 

nadroparín   5700 IU anti 

XaIU – Xa/0,6 ml B01AB06 10 215 

20,36 

 

22,40   10%  4 816,00 

Fraxiparine  forte inj 

10 x 0,6ml 

nadroparin 11 400 IU anti – 

Xa/0,6 B01AB06 10 9 

45,27 

 

49,80   10%  448,20 

Fraxiparine forte 10 

x 0,8ml 

nadroparín 15200 IU anti-

Xa/0,8 B01AB06 10 3 

65,53 

 

72,08   10%  216,24 

SPOLU 

    

  

 

      196 162,66 



NÁVRH PLNENIA „KRITÉRIÍ“ 
Cenová príloha k Rámcovej dohode 
 
Názov predmetu obstarávania –  Heparíny 

 

 
2. časť Clexan 

 

 
 

 
Ceny sú výsledkom e- aukcie. 
 
 

 
 

 

 
 
Uvedené množstvá sú len orientačné a nie sú pre nemocnice záväzné. 
 

 
 

 
 

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

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 

   

 

MJ/ 

Celkové 

množstvo   

Cena za 1 

MJ 

 v  € 

bez   DPH/ 

v bal. 

 

Cena za 1 

MJ v  

€ s  DPH/ 

v bal. 

 

Sadzba 

DPH 

Celková cena v 

€ bez  DPH za 

celkové 

množstvo 

Celková cena v 

€ s DPH za 

celkové 

množstvo 

Názov Účinná látka 

ATC 

skupina 

Množs

tvo 

amp. 

V bal. 

Množstvo 

balení 

     

Clexane inj. 10 x 

0,2 ml. 

enoxaparinum natricum 

1 amp. -0,2 ml. = 2000 

anti-Xa IU B01AB05 10 320 

11,06 

 

12,17 10%  3 894,40 

Clexane inj. 

10x0,4 ml.  

enoxaparinum natricum 

1 amp. -0,4 ml.  = 4000 

anti-Xa IU B01AB05 10 873 

20,84 

 

22,92 10%  20 009,16 

Clexane inj. 

10x0,6 ml. 

enoxaparinum natricum  

1 amp. -0,6 ml.=  6000 

anti-Xa IU  B01AB05 10 238 

27,87 

 

30,66 10%  7 297,08 

Clexane inj. 10 x 

0,8 ml.  

enoxaparinum natricum 

1 amp. -0,8 ml.= 8000 

anti-Xa IU B01AB05 10 181 

37,97 41,77 10%  7 560,37 

Clexane inj 

10x1ml 

enoxaparin 1 amp = 

10000 anti-XaIU B01AB05 10 71 

48,85 

 

53,74 10%  3 815,54 

Clexane forte inj 

10 x 0,8 ml. 

enoxaparin natricum 1 

amp.-

0,8ml.=12000antiXa IU B01AB05 10 4 

60,29 

 

66,32 10%  265,28 

SPOLU 

    

  

 

         

42 841,83 



NÁVRH PLNENIA „KRITÉRIÍ“ 
Cenová príloha k Rámcovej dohode 
 
Názov predmetu obstarávania –  Heparíny 

 

 
 

3. časť Heparín 

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

 

 
 

 
 

 

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

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

MJ/ 

Celkové 

množstvo   

Cena za 1 

MJ v  

€ 

bez   DPH/ 

v bal. 

 

Cena za 1 

MJ v  

€ s  DPH/ 

v bal. 

 

Sadzba 

DPH 

Celková cena v 

€ bez DPH za 

celkové 

množstvo 

Celková cena v 

€ s DPH za 

celkové 

množstvo 

Názov Účinná látka 

ATC 

skupina 

Množs

tvo 

amp. 

V bal. 

Množstvo 

balení 

     

Heparin Lečiva 

1x10ml/50 

heparinum natricum B01AB01 

1 

1249 

 

12,245 13,47 10%  16824,03 

SPOLU 

    

  

       13,47 

   10%       16 824,03 


