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Rámcová dohoda č. 1/2020/L 

ktorú uzavreli podľa § 83 a nasl. ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov v ďalej uvedený deň  
(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 
Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 

Dolný Kubín 

Sídlo:   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:   00634905 

DIČ:   2020563754 

IČ DPH:  SK2020563754 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:   mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:  043/5801208 

Právna forma:  Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

ako objednávateľ na strane jednej 

a 

 

Obchodné meno: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 

Sídlo:   Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

Štatutárny orgán: Mgr. Milan Vrúbel, predseda predstavenstva 

   Ing. Lukáš Grofčík/JUDr. Milan Chovanec,  člen predstavenstva 

IČO:   31625657 

DIČ:   2020468780 

IČ DPH:  SK2020468780 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

IBAN:   SK55 1100 0000 0026 2600 5048 

E-mail:   unipharma@unipharma.sk 

Tel. kontakt:  046/5154 105 

Právna forma:  Akciová spoločnosť 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel SA, vložka č. 272/R 

ako dodávateľ na strane druhej 

t a k t o :  
 

Preambula 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Antitrombotiká“, ktoré realizoval objednávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
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I. Predmet rámcovej dohody 

I.1.   Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi na základe 

čiastkových objednávok, tovar – „Antitrombotiká s účinnou látkou altepláza“ 
ponúkaný Dodávateľom, uvedený v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto dohody (ďalej len 

„tovar“) a previesť na objednávateľa vlastnícke právo k predmetu zákazky a záväzok 
objednávateľa prevziať tovar dodaný na základe osobitnej objednávky do svojho vlastníctva 

a zaplatiť dodávateľovi dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto 

dohode (ďalej len „predmet dohody“). 

I.2.   Tovar bude dodaný v najlepšej kvalite v zmysle podmienok stanovených v tejto rámcovej 

dohode pri splnení platných právnych predpisov, noriem kontroly obchodnej kvality („EHK“) 

a bude v súlade so súťažnými podkladmi z verejného obstarávania. 

I.3.  Predpokladané množstvo pre jednotlivé položky predmetu dohody je uvedené v Prílohe č. 1 

– Cenová ponuka tejto dohody. Objednávateľ nie je povinný odobrať celé predpokladané 
množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody. 

II. Doba  platnosti rámcovej dohody 

II.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na obdobie 12 mesiacov 

od nadobudnutia účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 58 106, 

50 € bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

III. Objednávanie tovaru 

III.1. Dodávateľ je povinný dodávať Objednávateľovi tovar na základe objednávky, ktorú 

Objednávateľ doručí v elektronickej forme na e-mailovú adresu Dodávateľa - 

operatorpd@unipharma.sk. Objednávka bude obsahovať špecifikáciu množstva tovaru, druh 

tovaru, požadované miesto, lehotu plnenia a cenu tovaru. 

III.2. Zmluvné strany sa dohodli, že je možné objednať tovar aj telefonicky na telefónnom čísle – 

0917 500 223. 

III.3. Jednotlivé čiastkové dodávky predmetu dohody je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi 

najneskôr do 24 hodín od obdŕžania objednávky. Do lehoty dodania sa nezapočítavajú dni 

pracovného voľna. Dovoz tovaru zabezpečiť v pracovný deň do 13:00 hod. 

III.4. Expiračná doba dodávaného tovaru nesmie v dobe dodania uplynúť viac ako ¼ celkovej 

expiračnej doby. Objednávateľ má právo takúto dodávku odmietnuť a požadovať dodávku s 

riadnou expiračnou dobou. 

III.5. Množstvo predmetu dohody v jednotlivých čiastkových dodávkach bude špecifikované na 

základe priebežných objednávok Objednávateľa.  

III.6. Dodávka sa považuje za splnenú, pokiaľ predmet dohody bude riadne odovzdaný 

Objednávateľovi v mieste dodania vrátane príslušného dokladu, t.j. dodací list. Prevzatie 

tovaru bude potvrdené podpisom dodacieho listu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

IV. Miesto dodania  

IV.1. Miestom dodania je sídlo Objednávateľa: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, 

DONsP Dolný Kubín – Nemocničná lekáreň. 
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V. Akosť tovaru 

V.1. Tovar musí spĺňať všetky požiadavky podľa platných právnych predpisov na akosť, balenie a 

označenie. 

VI. Kúpna cena a možnosť a spôsob úpravy ceny 

VI.1. Kúpna cena za jednotlivé druhy tovaru je dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a zákona 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 a dohodou zmluvných strán 

ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky uvedený v čl. I tejto dohody a v 

Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto rámcovej dohody. 

VI.2. Kúpna cena za tovar uvedená v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto dohody je jednotkovou 

cenou jednotlivých tovarov vrátane DPH a je cenou maximálnou. Kúpna cena podľa prvej 

vety tohto bodu je stanovená vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov 

spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta dodania, nákladov na obal a balenie 

tovaru. 

VI.3. Kúpnu cenu za tovar uvedenú v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto dohody je možno zmeniť 

len vtedy, ak dôjde k zmene sadzby DPH, colných predpisov alebo úradne urečenej ceny 

lieku. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto dohody nie je možné inak 

jednostranne meniť (zvyšovať) zo strany Dodávateľa. 

VII. Platobné podmienky a fakturácia 

VII.1. Dodávateľ je oprávnený fakturovať kúpnu cenu tovaru dodaného a prevzatého tovaru po 

každej jednotlivej dodávke, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom systéme 

fakturácie (napr. mesačná fakturácia). 

VII.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej Dodávateľom 

za predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto zmluvou a prípadne 

ďalšími podmienkami bližšie určenými Objednávateľom v objednávke.  

VII.3. Faktúra je splatná do 60-tich dní odo dňa doručenia faktúry spolu s dodacím 

listom potvrdený Objednávateľom. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania 

fakturovanej kúpnej ceny z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa. 

VII.4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou a jej prílohou musí byť dodací list potvrdený objednávateľom. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť 

pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 

60-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

VII.5. Dodávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať 

číslo tejto zmluvy. 

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady tovaru 

VIII.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar má v čase jeho dodania objednávateľovi 

vlastnosti určené technickými parametrami a tieto si zachová počas plynutia záručnej doby. 
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VIII.2. V prípade, ak kontaktná osoba objednávateľa pri preberaní tovaru zistí, že dodaný tovar má 

akékoľvek vady, vyznačí túto skutočnosť na dodacom liste, ktorý z uvedeného dôvodu 

nepodpíše.  

VIII.3. V prípade, ak kontaktná osoba objednávateľa po dodaní tovaru na základe dodacieho listu 

zistí, že dodaný tovar má akékoľvek vady, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

dodávateľa jeho výmenu za rovnaký tovar. Dodávateľ zodpovedá aj za vady, ktoré má tovar 

v čase jeho odovzdania/prevzatia, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní/prevzatí, 

zodpovedá dodávateľ len vtedy, ako boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

VIII.4. Dodávateľ je povinný vymeniť chybný alebo poškodený tovar do 48 hodín od uplatnenia 

reklamácie objednávateľom. 

IX. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare 

IX.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom prevzatia tovaru 

objednávateľom. 

IX.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v momente prevzatia tovaru 

objednávateľom. 

X. Sankcie 

X.1. V prípade, že objednávateľ nedodrží dobu splatnosti faktúr podľa článku VII., bod VII.3. 

tejto zmluvy, má dodávateľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej 

sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

X.2. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar v lehote uvedenej v článku III., bod 

III.3. tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z 

celkovej ceny s DPH nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

XI. Odstúpenie od rámcovej dohody a výpoveď 

XI.1. Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť: 

 XI.1.1.  písomnou dohodou zmluvných strán, 

XI.1.2.  písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dva (2) 

mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane., 

XI.1.3 okamžitým písomným odstúpením od rámcovej dohody z dôvodov 

podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody. 

XI.2. Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje: 

XI.2.1.  nedodržanie záväzku Dodávateľa splniť predmet dohody v rozsahu a v kvalite 

stanovej Objednávateľom v súťažných podkladoch z verejného obstarávania, 

XI.2.2  ak Dodávateľ mešká so splnením predmetu dohody o dva (2) a viac dní bez 

odôvodnenia. 

XI.3. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán k dátumu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy 

nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody druhej 

zmluvnej strane. 
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XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

XII.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným 

rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie 

vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

XII.2. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 

ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 

neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 

touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 

zmluvy. 

XII.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia zmluvy a predávajúci 1 vyhotovenie. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

XII.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

XII.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, slobodné 

a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

XII.6. Zmluvné strany s obsahom zmluvy po jej prečítaní súhlasia a vyhlasujú, že obsahu zmluvy 

porozumeli a zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

Dodávateľ Objednávateľ 

V Bojniciach, dňa 17.04.2020 V Dolnom Kubíne, dňa  28.04.2020 

____________________________________ 

Milan Vrúbel „v.r.“ 

Predseda predstavenstva 

____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. „v.r.“ 

Riaditeľ nemocnice  

 

____________________________________ 

Ing. Lukáš Grofčík/JUDr. Milan Chovanec „v.r.“ 

Člen predstavenstva 

  

 


