
Rámcová dohoda č. Z202214971_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31256911
DIČ: 2021823892
IČ DPH: SK2021823892
Bankové spojenie: IBAN: SK8602000000000060131512
Telefón: 0556824103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lekáreň Viola s.r.o.
Sídlo: Jesenná 9, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 47476486
DIČ: 2023902221
IČ DPH: SK2023902221
Bankové spojenie: IBAN: SK98 8180 5002 4081 2203 7668
Telefón: 0556251758

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lieky a liečivá
Kľúčové slová: krv, srdcovo-cievny systém, tráviaci systém, lieky, liečivá
CPV: 33600000-6 - Farmaceutické výrobky; 33690000-3 - Rôzne liečivá; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Lieky a liečivá

Funkcia

liečba

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Acetylcysteín sol inj 3 ml/300
mg 1150

Acetylcysteín gra 20X1,5 G 240

Aciklovir tbl 400 mg 125

Adsorpčné uhlie (aktívne uhlie) tbl 320 MG 500

Albumín 20 % SOL INF 
1X100 ML 3

Alfakalcidol 1,0 mikrogram 
cps mol 5400

Alopurinol tbl 100 mg 1500

Alprazolam tbl 0,5 mg 3300

Alprazolam tbl 0,25 mg 1800

Amantadin tbl flm 90x100 
mg 180
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ambroxol sol inj 2 ml/15 
mg 550

ambroxol sir 100 ml/300 
mg 30

ambroxol tbl 30 MG 200

Amidy a anilidy urt gel 1X20 g 36

Amidy a anilidy sol inj 10x10 ml 220

Amikacín sol inf 100 
ml/500 mg 20

Aminofylín sol inj 10 
ml/240 mg 1000

Aminokyseliny-acetylcysteín,acetyltyrozín, 
asparagináza, glycín, kyselina asparágová, kyselina 
glutámová, L-alanín, L-arginín, L-fenylalanín, L-histidín, 
L-izoleucín, L-leucín, L-metionín, L-serín, L-treonín, 
L-tryptofán, L-valín, lyzín, ornitín, prolín

sol inf (fľ.skl.) 
1x500 ml 300

Amlodipin tbl 5 mg 3600

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy plo ijf 1,2 g 1500

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy tbl flm 21x625 
mg 210

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy tbl flm 21x375 
mg 105

Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy tbl flm 14x1g 84

Ampicilín , sulbaktám plo jof 1,5 g 560

Antigén vírusu hepatitídy B rekombinantný povrchový
sus inj 1x1 ml 
(striek.inj.skl.na
pln.)

20

Apixaban

tbl flm 60x2,5 
mg 
(blis.PVC/PVD
C/Al)

600

Apixaban
tbl flm 60x5 mg
(blis.PVC/PVD
C/Al)

600

Atorvastatín tbl flm 40 mg 450

Atorvastatín tbl flm 20 mg 1200

Atorvastatín tbl flm 10 mg 450

Atorvastatín tbl flm 80 mg 1500

Atropín sol inj 10x1 
ml/0,5 mg 30

Azitromycin tbl flm 3x500 
mg 300

bacitracín , hydrokortizón , neomycín ung oph 1x5 g 
(tuba Al) 4

Bacitracín , neomycín ung der 1x10 g 8

Bacitracín , neomycín plv gtt, lag 8

baklofén tbl 50X25 mg 5500

baklofén tbl 50X10 mg 500

Benfotiamín , kyanokobalamín (vitamín B12) , pyridoxín 
(vitamín B6) cps 600

Benfotiamín , kyanokobalamín (vitamín B12) , pyridoxín 
(vitamín B6) sol inj 125

Betahistin tbl 24 mg 200

Betahistin tbl 16 mg 360

Betametazon ung der 30 g 12
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betametazón , kyselina salicylová ung der 1x30 g 15

Betametazón a antibiotiká ung der 1x30 g
(tuba Al) 25

Betametazón a antibiotiká crm der 30 g 10

Betametazón, klotrimazol crm der 5

Bisakodyl TBL ENT 30X5
MG 150

Bisoprolol tbl flm 5 mg 2400

Bisoprolol a tiazidy tbl flm 30 60

bisulepín
sol inj 10x2 
ml/1 mg (amp. 
skl.)

150

bisulepín tbl 20x2 mg 1280

bromazepam tbl 1,5 mg 224

bromazepam tbl 3 mg 168

Buprenorfín emp tdm 5x20 
mg 65

Buprenorfín emp tdm 5x40 
mg 15

Buprenorfín emp tdm 5x30 
mg 10

butamirát , guajfenezín gto por 1X50 
ml 10

Butylskopolamin TBL OBD 
20X10 MG 100

Carvedilol tbl 6,25 mg 1050

Carvedilol tbl 25 mg 360

Carvedilol tbl x12,5 mg 300

Cefixim tbl dsp 7x400 
mg 56

Cefotaxim plo jof 1g 1000

Cefotaxim plo jof 2g 450

Ceftazidim plo ino 1g 30

Ceftriaxon plo ijf 1g 1300

Cefuroxim plo jof 1,5 g 250

Cefuroxim tbl flm 10x500 
mg 300

Cerebrolysin sol ifc 5 ml 20

Cetirizín

tbl flm 30x10 
mg 
(blis.PVC/PVD
C/Al)

450

Ciklopirox crm der 20 g 8

Cinchokaín , polykrezulén SUP 10X100 
MG/2,5 mg 100

Cinchokaín , polykrezulén UNG REC 
1X20 G 10

Cinolazepam tbl 40 mg 150

Ciprofloxacín sol inf 100 
ml/200 mg 2500

Ciprofloxacín con inf 10 
ml/100 mg 250

Ciprofloxacin tbl flm 500 mg 800
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Citalopram tbl flm 30x20 
mg 450

Citalopram tbl flm 30x10 
mg 84

Cyproheptadin
tbl 20x4 mg 
(blis.PVC/PVD
C/Al)

140

Dabigatranetexilát
cps dur 
60x1x150 mg 
(blis.Al/Al)

240

Dalteparín

sol inj 10x0,3 
ml 
(striek.inj.napl.j
ednor.)

100

Dalteparin

sol inj 10x1,0 
ml 
(striek.inj.napl.j
ednor.)

100

Desloratadín tbl flm 5 mg 420

Dexametazón tbl 4 mg ) 1240

Dexametazón sol inj 4mg/ml 1500

Dexametazón a antiinfektíva int opo 1x5 ml 
(fľ.PE) 2

Dexametazon a antiinfektiva int opu 1x5 ml 
(fľ.PE) 8

Dexametazon a antiinfektiva ung oph 1x3,5 
g (tuba Al) 3

Diazepam tbl 2 mg 400

Diazepam tbl 10 mg 120

Diazepam sol inj 2 ml/10 
mg 200

Difenoxylát a atropín tbl 2,5 mg 100

Digoxin sol ijf 5mg/2ml 50

Digoxin tbl 0,25mg 300

Digoxin tbl 0,125 mg 300

Diklofenak gra 20x50 mg 120

Diklofenak tbl ent 50 mg 150

diklofenak gel 1X100 g 30

Diklofenak sol inj 3 ml/75 
mg 250

Dimetindeni maleas gel der 30 g, 
1mg/g 4

Diosmektit PLV SUS 1X30 210

diosmin , hesperidín tbl flm 300

Domperidon tbl 30x10 mg 600

Donepezil tbl flm 28x10 
mg 224

Dopamín sol inj 5 ml 50

Doxazosín tbl mod 4mg 450

Draslik, horcik sol inj 10x10 ml 100

Draslik, horcik tbl 100x175 mg 600

Drotaverín sol inj 2 ml/40 
mg 50

Drotaverin TBL 24X40 MG 240
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Duloxetín cps end 30 mg 280

Duloxetín cps end 60 mg 26

Dutasterid cps mol 30x0,5
mg 60

Dutasterid, tamsulozíniumchlorid cps dur 0,5/0,4 
mg 360

Empagliflozín tbl flm 25 mg 112

Enoxaparín

Sol inj 10x0,4 
ml/80 mg 
(striek.inj.napl.
skl.) s bezp. 
systémom (E)

100

Epinefrín sol inj 1 ml/1 
mg 50

Eplerenón tbl flm 25 mg 300

Eplerenón tbl flm 50 mg 300

Esenciálne fosfolipidy
CPS DUR 
100X 300 MG 
(BLIS.AL/PVC)

400

Etamsylat sol inj 2 ml/250
mg 1800

Etamsylat cps dur 500 mg 240

Etofylín tbl 100 mg 250

Etofylín , teofylín sol inj 2 ml 3500

Extrakt z ginkga (Ginkgo biloba) tbl flm 120 mg 1500

Extrakt z ginkga (Ginkgo biloba) tbl flm 40 mg 3000

Ezetimib tbl 10 mg 60

"Famotidín" TBL FLM 20 
MG 140

"Famotidín" PLV IOL 20 
MG 25

Fenofibrát tbl flm 215 mg 90

Fentanyl emp tdm 5x25 
µg/1 h 50

Fentanyl emp tdm 5x50 
µg/1 h 35

Fentanyl emp tdm 5x100
µg/1 h 15

Fentanyl emp tdm 5x12 
µg/1 h 15

Flekainid tbl 30x100 mg 90

Flukonazol cps 8x100 mg 336

Flukonazol cps 8x50 mg 280

Flukortolón a lidokaíniumchlorid crm rec 30 g 8

Flukortolón a lidokaíniumchlorid sup1 mg+40 
mg 80

Fluoxetín cps 30x20 mg 60

Fondaparín

sol inj 
-striek.inj.napl.
skl. 10x0,5 
ml/2,5 mg

600

Fosfomycín gra por 1x3 g 30

Furosemid sol inj 2 ml/20 
mg 1900
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Furosemid tbl 40 mg 2000

Furosemid sol inj 10 
ml/125 mg 50

Fytomenadion sol inj 1 ml/10 
mg 200

Fytomenadion gte por 12

Gabapentín cps dur 
100x100 mg 800

Gabapentín cps dur 50x400
mg 400

Gabapentín cps dur 50x300
mg 250

Gliklazid 60 mg tbl mod 300

Gliklazid 30 mg tbl mod 600

Glimepirid tbl 2 mg 150

Glukonat vapenaty sol inj 10 ml/1 
g 60

Glukóza monohydrát
sol inf 1x500 
ml, 5% (vak 
plast.PP)

2000

Glukóza monohydrát
sol inf 1x500 
ml, 10 %, (vak 
plast.PP)

40

Glycerol SUP 10X2,06 
G 600

Glycerol trinitrát
sol asl 1x10 g 
fľ.Al s 
dávkovačom)

6

Glycerol trinitrát tbl slg 20x0,5 
mg 120

Guajafenezin sol inj 5% 10 
ml 600

Guajfenezín tbl obd 200 mg 450

Guajfenezín , kofeín , paracetamol tbl 325 mg/130 
mg/70 mg 100

Guajfenezín , pseudoefedrín , triprolidín sir 1X100 ML 10

Haloperidol tbl 1,5 mg 250

Haloperidol gtt por 10 
ml/20 mg 85

Haloperidol sol inj 1 ml/5 
mg 75

Heparín sol inj 1x10 
ml/50 K 10

Heparinoid CRM DER 
1X30 G 55

Hexamidín , klotrimazol , prednizolón crm der 20 g 32

Hexamidin, klotrimazol crm der 30 g 40

Horčík tbl 500 mg 800

Hydrogenuhličitan sodný 4,2 % sol inf 1x250 
ml 30

Hydrochlorotiazid tbl 25 mg 200

Hydrokortizon plv ino 1x100 
mg (liek.inj.skl.) 1000

Hydrokortizón butyrát crm der 30 g 5
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Hydromorfón cps pld 60x4 
mg 60

Hydrotalcit tbl mnd 500 mg 100

Hydroxychlorochin tbl flm 60x200 
mg 120

Chlorid draselný tbl ent 500 mg 10000

Chlorid draselný cps pld 60x600
mg 600

Chlorid draselný , chlorid horečnatý , chlorid vápenatý , 
glukóza monohydrát , glycerofosforečnan sodný , glycín 
, L-alanín , L-arginín , L-fenylalanín , L-histidín , 
L-izoleucín , L-leucín , L-metionín , L-serín , L-treonín , 
L-tryptofán , L-tyrozín , L-valín , lyzín , octan sodný , 
olivový olej (Olea europaea) , prolín

emu inf 2000 
ml (vak plast.) 160

Chlorid draselný 7,45%
con inf 
(liek.inj.skl.) 
100 ml

600

Chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý sol inf 500 ml 
PE obal 180

Chlorid sodný , chlorid vápenatý , 
dihydrogenfosforečnan draselný , glukóza , glycín , 
hydroxid draselný , hydroxid sodný , kyselina 
asparágová , kyselina glutámová , L-alanín , L-arginín , 
L-fenylalanín , L-histidín , L-izoleucín , L-leucín , 
L-metionín , L-serín , L-treonín , L-tryptofán , L-valín , 
lyzín , octan horečnatý , octan sodný , prolín

sol inf (vak 
PA/PP) 2000 
ml

75

Chlorid sodný 0,9% sol inf 500 ml 
vak PP 10000

Chlorid sodný 0,9% sol inf 100 ml 
vak PP 8500

Chlorid sodný 0,9% sol inf 250 ml 
vak PP 4300

Chlorid sodný 0,9% sol inf 1000 ml 
vak PP 700

Chlorid sodný 10% SOL INJ 10 ML 700

Chlorid sodný, glukóza monohydrát sol inf 500 ml 
vak PP 2000

Chlorid sodný, glukóza monohydrát sol inf 250 ml 
vak PP 700

"Chloridu sodný,chlorid draselný,chlorid 
horečnatýnátriumacetát,glukónan sodný"

sol inf vak 
POF/PA 1000 
ml

2200

Cholekalciferol gtt por 1x10 
ml/5 mg 20

Ibuprofén tbl flm 24X400 
mg 144

Inozín tbl 500 mg 2000

Inzulín aspart

sus inj 10x3 
ml/300 U 
(náplň skl. v 
napl.viacd.jedn
.pere)

40

Inzulin glulizín

sol inj 100 IU/ 
ml (napl. pero- 
sklo- SoloStar) 
5x3 ml

15

Inzulín humánny

sus inj 5x3 
ml/300 IU 
(SoloStar-skl.n
ápl.v 
naplnen..pere)

50
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Inzulin humanny

sol inj 300 IU/3 
ml 
(SoloStar-.nápl
.v pere) 3 ml

50

Inzulin humanny sol inj 3 ml/300
IU (náplň skl.) 20

Inzulin lispro
100 U/ml 
KwikPen, pln. 
pere) 10x3 ml

50

Ipratropium sol inh 200 
dávok 20

Irbesartan tbl flm 300 mg 140

Itoprid hydrochlorid tbl flm 40x50 
mg 2000

Izosorbid mononitrat cps plg 20x60 
mg 120

Izosorbiddinitrát spl inj 10 ml 50

Kandesartan tbl 16 mg 140

Kandesartan tbl 8 mg 140

Kaptopril tbl 90x25 mg 360

Karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecínia) aer deo 1X45 
ml 5

karbetopendecíniumbromid, kyselina boritá, tetraboritan 
sodný

INT OPO 1X10
ML 15

Karbidopa, levodopa tbl 100 mg/25 
mg 2500

Ketoprofen sol inj 2 ml/100
mg 15

Klaritromycín plc ifc 500 mg 25

Klaritromycín

tbl flm 14x500 
mg 
(blis.PVC/PVD
C/Al)

140

Klindamycín cps dur 300 mg 240

Klindamycin sol ifc 4 ml/600
mg 200

Klotrimazol aer der 40 ml 3

Klotrimazol crm der 20 g 10

Kodeín tbl 10x15 mg 350

Kodeín tbl 10x30 mg 200

Kortikosteroidy int ots 1x5 ml 
(liek.skl.) 3

Kvetiapín tbl flm 25 mg 3600

Kvetiapín tbl flm 100 mg 90

Kyanokobalamín sol inj 1 
ml/1000 µg 75

Kyanokobalamín sol inj 1 ml/300
µg 75

Kyselina acetylsalicylová tbl 500 mg 50

Kyselina acetylsalicylova tbl 100 mg 2800

Kyselina boritá sol der 1000 g 7

Kyselina boritá, glycerín sol der 1000 g 20

Kyselina L-askorbová (vitamín C) tbl 250 mg 1500

Kyselina L-askorbová (vitamín C) sol inj 500 mg 175
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kyselina L-askorbová (vitamín C) , rutozid tbl flm 500

Kyselina L-askorbová (vitamín C) , síran železnatý tbl flm 50x100 
mg/60 mg 1000

Kyselina listova tbl obd 10 mg 2100

Kyselina tioktová sol inj 24 
ml/600 mg 10

Kyselina valproova tbl flp 30x500 
mg 1800

Lacidipín tbl flm 4 mg 392

Lakosamid tbl flm 100 mg 420

Lakosamid tbl flm 50 mg 300

Laktulóza sir 1x500 ml 
50% 100

Lamotrigín tbl dsp 100 mg 750

Latanoprost int opo 3x2,5 
ml (fľ.LDPE) 2

Levetiracetam tbl flm 
100x1000 mg 2500

Levetiracetam
tbl flm 100x500
mg 
(blis.Al/PVC)

1000

Levetiracetam con inf 10x5 
ml, 100mg/ml 60

Levodopa/karbidopa/entakapon
tbl flm 100x150
mg/37,5 
mg/200 mg

400

Levodopa/karbidopa/entakapon
tbl flm 100x100
mg/25 mg/200 
mg

800

Levodopa/karbidopa/entakapon
tbl flm 100x50 
mg/12,5 
mg/200 mg

400

Levotyroxin tbl 88 ug 400

Levotyroxin tbl 100 ug 700

Levotyroxin tbl 25 ug 500

Levotyroxin tbl 50 ug 500

Linagliptín tbl flm 5 mg 360

Lizinopril tbl 20 mg 84

Manitol 10% sol inf 250 ml 
vak PP 60

Mannitol 20% sol inf 250 ml 40

Mefenoxalon tbl 200 mg 600

Memantín tbl flm 20 mg 280

Memantín tbl flm 10 mg 280

Meropeném plo jof 500 mg 650

Meropeném plo ijf 1 g 180

Mesalazín tbl ent 100x500
mg 300

metabolické produkty baktérií Escherichia coli , 
metabolické produkty baktérií Lactobacillus acidophilus , 
metabolické produkty baktérií Lactobacillus helveticus , 
metabolické produkty Streptococcus faecalis

GTT POR 
1X100 ML 60

Metamizol sol inj 10x2500
mg/5 ml 220
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Metamizol sol inj 2 
ml/1000 mg 4800

Metamizol tbl 50x500 mg 13000

Metamizol
gto por 1x50 ml
kvap.aplikátoro
m)

10

Metformín 1000 mg tbl flm 300

Metformín 500 mg tbl flm 300

Metformín 800 mg tbl flm 300

Metformín a sitagliptín tbl flm 50 
mg/1000 mg l 280

Metoklopramid SOL INJ 2 
ML/10 MG 1500

Metoklopramid TBL 40X10 MG 800

Metoprolol TBL 25 MG 6000

Metoprolol TBL 100 MG 1200

Metoprolol 1 mg/1 ml sol 
inj 60

Metoprolol TBL 50 MG 3000

Metronidazol
sol inf 100 
ml/500 mg- fľ 
PE

1100

Metronidazol tbl 20X250 mg 3200

Metylprednizolón aceponát crm der 1x15 g
(tuba Al) 5

Mirabegron tbl plg 50 mg 360

Mirtazapín tbl flm 15 mg 240

Mirtazapín tbl flm 30 mg 180

Molsidomin tbl plg 8 mg 300

Molsidomin tbl 2 mg 180

Molsidomin tbl 4 mg 180

Montelukast tbl flm 10 mg 280

Montelukast tbl mnd 5 mg 140

Morfín
sol inj 10x1 
ml/10 mg 
(amp.skl.)

750

Morfín
sol inj 10x2 
ml/20 mg 
(amp.skl.)

300

Multienzýmy (lipáza, proteáza) cps end 150 
mg 250

Multienzymy (lipaza, proteaza) cps end 300 
mg 300

Multienzymy (lipaza, proteaza) tbl ent 20 000 
mg 500

Mupirocin ung der 1x15 g 7

Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x0,6 ml, 
5700 IU

600

Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x0,4 ml, 
3800 IU

7000
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Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x0,8 ml, 
7600 IU

1500

Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x0,3 ml , 
2850 IU

1500

Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x1,0 ml, 
9500 IU

150

Nadroparín

sol inj 
(striek.inj.skl.na
pl.) 10x0,6 ml, 
11400 IU

40

Naftidrofuryl tbl plg 100 mg 1400

Nebivolol tbl 5 mg 1120

Nebivolol a tiazidy (hydrochlórtiazid) tbl flm 5 
mg/12,5 mg 140

Neostigmín sol inj 1 ml/0,5 
mg 200

Neostigmín tbl 15 mg 240

Nifedipín tbl plg 20 mg 150

Nifuratel, nystatín cps vsm 500 
mg 36

Nimesulid tbl 30x100 mg 
(blis.PVC/Al) 150

Nitrendipin tbl20 mg 1120

Noradrenalin con inf 5x1 
ml/1 mg 30

Nutrične kompletná tekutá výživa bez vlákniny,

Enterálna 
výživa na 
podávanie 
sondou

1680

Nystatín ung 10 g 12

Octan a vinan hlinity
INSTILACIA 
VULM INT 
OTO 1X20 G

6

Ofloxacín
int opt 1x10 
ml/30 mg 
(fľ.PE)

20

Omeprazol cps dur 20 mg 280

Ondasetron
sol ijf 4 ml/8 
mg 
(amp.LDPE)

400

Oxazepam tbl 10 mg 190

Oxid zinočnatý , rybí olej pst der 100 g 12

pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza) tbl ent 220 MG 2700

Pantoprazol tbl ent 30x20 
mg 7800

Pantoprazol PLV INO 40 
MG 1250

Pantoprazol tbl ent 30x40 
mg 2400

Paracetamol sol inf 100 
ML/1000 mg 620

Paracetamol tbl 500 mg 2100
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Paracetamol sup 500 mg 100

Paracetamol, tramadoliumchlorid tbl dsp 
37,5/325 mg 5000

Paracetamol, tramadoliumchlorid tbl dsp 75/650 
mg 360

Paroxetin tbl flm 30x20 
mg 90

Pentoxifylín sol inj 5 ml/100
mg 175

Pentoxyfilín tbl plg 400 mg 400

Perindopril tbl 4 mg 1500

Peroxid vodíka 3% sol der 1000 g 30

Pertmetrín der crm 30 g 6

Pikosíran sodný
GTO POR 
1X25 ML/187,5
MG

10

Pinaverium tbl flm 20x100 
mg 40

Piperacilin/tazobactam plv ifo 1x4 
g/0,5 g 200

piracetam sol inj 10x5 ml 350

piracetam tbl flm 1200 mg 1800

piracetam tbl flm 800 mg 300

Pitofenón GTO POR 
1X50 ML 40

Pitofenon kombinovany s analgetikami sol inj 5x5 ml 400

Povidón jódovaný sol der 1000 g 36

Povidón jódovaný ung der 20 g 55

Pramipexol tbl 0,7 mg 120

Pramipexol tbl 0,18 mg 120

Prednizón tbl 20 mg 800

Prednizón tbl 5 mg 1000

Pregabalín cps dur 150 mg 900

Pregabalín cps dur 75 mg 900

Pregabalín cps dur 300 mg 180

Propafenón cps pld 225 mg 480

Propafenón cps pld 325 mg 300

Propafenón cps pld 425 mg 240

Propafenón tbl flm 150 mg 200

Propiverín tbl flm 15 mg 60

Pseudoefedrín, prolidínium sir 100 ml 6

Pyridoxín (vitamín B6) tbl 20 mg 300

Pyridoxín (vitamín B6) , tiamín (vitamín B1) sol inj 400

Ramipril tbl 30x5 mg 300

Ramipril tbl 1,25 mg 150

Rasagilín tbl 1 mg 60

Rifaximin tbl flm 28x200 
mg 700

Rilmenidín tbl 1 mg 1200

Risperidón tbl flm 1 mg 60
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Rivaroxaban tbl flm 28x15 
mg (blis.PP/Al) 280

Rivaroxaban tbl flm 28x20 
mg (blis.PP/Al) 280

Rivastigmín tbl oro 3 mg 280

Rivastigmín tbl oro 1,5 mg 560

Rivastigmín tbl oro 4,5 mg 140

Ropinirol tbl flm 0,50 mg 252

Rosuvastatín tbl flm 20 mg 210

Salbutamol sus inh 100 
µg/1 dávka 6

Salbutamol sir 1x150 ml 6

Salicylát sodný sol inj 10x10 ml 50

Sertralin tbl flm 30x50 
mg 240

Silodozín cps dur 8 mg 120

Silymarín
tbl obd 50x150 
mg 
(blis.PVC/Al)

4000

Silymarín TBL FLM 
50X70 MG 500

Simetikon CPS 50X40 
MG 2000

Síran horečnatý sol inj 5x10 ml 550

Sitagliptín 100 mg tbl flm 112

Spiramycín tbl flm 3 M.I.U 100

Sulfadiazín strieborná soľ crm der 50 g 30

Sulfadiazín strieborná soľ crm der 60 g 14

Sulfametoxazol a trimetoprim tbl 28x480 mg 1680

Sulfametoxazol a trimetoprim con inf 10x5 ml 800

Sulfasalazín tbl ent 100x500
mg 300

Sulodexid cps 250 LSU 120

Sulpirid cps 50 mg 150

Sultamicilin tbl obd 
2x7x375 mg 7700

Tamsulosín cps mdd 0,4 
mg 600

Tapentadol tbl flm 50 
mgx50 ks 150

Telmisartan tbl 40 mg 27

Telmisartan a amlodipín tbl 80 mg/5 mg 84

Teofylin cps plg 200 mg 700

Tianeptín tbl obd 12,5 mg 120

Tiaprid tbl 50x100 mg 5000

Tiaprid sol inj 2 ml/100
mg 240

Tietylperazín inj 1ml/6,5 mg 75

Timolol, kombinácie
int opo 3x2,5 
ml 
(fľ.+aplikátor)

3

Tizanidín tbl 2 mg 90
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Tramadol tbl plg 30x100 
mg 240

Tramadol sol inj 5x1 
ml/50 mg 475

Tramadol sol inj 5x2 
ml/100 mg 425

Tramadol cps 20x50 mg 500

Trandolapril cps dur 2 mg 224

Trandolapril cps dur 4 mg 112

Trazodon tbl mod 60x150
mg 180

Triamcinolón crm der 10 g 4

Triamcinolón a antiseptiká ung der 1x20 g
(tuba Al) 6

Troxerutín DUR 30X300 
MG 150

Uhličitan vápenatý tbl 50x500 mg 
(obal PE) 200

urapidil sol inj 25 mg 40

urapidil sol inj 50 mg 25

Urapidil cps pld 60 mg 2500

Urapidil cps pld 30 mg 3500

Valsartan tbl flm 80 mg 280

Valsartan tbl flm 160 mg 112

Valsartan a sakubitril tbl flm 24 
mg/26 mg 168

Vankomycín plv ifo 1x1 g 530

Vankomycín plv ifo 1x500 
mg 600

Verapamil tbl plg 240 mg 180

Verapamil tbl 40 mg 300

vinpocetín con inf 2 ml/10 
mg 180

vinpocetín tbl 5 mg 750

vinpocetín tbl 30 mg 450

Xylometazolín aer nao 1X10 
ml 4

Zahusťovadlo pre potraviny a nápoje plv 300 g 12

Zmes na osobitnú výživu pri podvýžive súvisiacej s 
ochorením -diabetes mellitus

" Enterálna 
výživa na 
podávanie 
sondou"

400

Zolpidem tbl flm 20x10 
mg 800

Zopiklón
tbl flm 10x7,5 
mg 
(blis.PVC/Al)

100

Želatína

sol inf 500 ml 
(PE 
fľa.-Ecoflac 
Plus)

30

Železo v kombinácii s kyselinou listovou tbl mnd 30 240
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Potraviny pre osobitné lekárske účely

Enterálna 
výživa na 
podávanie 
sondou"

480

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi :

1.1 Podrobný aktualizovaný Cenník liekov v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácií a to písomne v listinnej forme, 
podpísaný štatutárnym zástupcom dodávateľa a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte Excel.

1.1 a) cenník liekov bude obsahovať nasledovné minimálne informácie: názov lieku, balenie (merná jednotka), množstvo, 
jednotková cena za balenie bez DPH, jednotková cena za balenie s DPH, celková cena bez DPH, celková cena s DPH

1.2 Originál alebo overenú kópiu povolenia vydaného samosprávnym krajom na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo 
verejnej lekárni

1.2 a) povolenie podľa bodu 1.2 sa vyžaduje z dôvodu, že objednávateľ nemá zriadenú nemocničnú lekáreň, vo väzbe na 
príslušný právny predpis, ktorý neumožňuje odoberať lieky priamo od distribučných spoločností

1.3 Originál alebo overenú kópiu povolenia na manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi

1.4 Čestné vyhlásenie, že dodávateľ zabezpečí dodanie individuálne pripravovaných liečiv a to podľa potreby a špecifikácie 
objednávateľa z dostupných liečiv

1.5 Čestné vyhlásenie, že všetky ponúkané výrobky uvedené v technickej špecifikácií predmetu zákazky sú certifikované alebo
majú pridelené ŠUKL kód.

2. Nesplnenie povinnosti dodávateľa podľa bodu 1.1 až 1.5 považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a vznik titulu - možnosti odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvných podmienok dodávateľom

3. Dodávateľ sa v zmysle zmluvy zaväzuje realizovať dodávky predmetu zmluvy po častiach, na základe požiadavky 
objednávateľa doručenej e-mailom, písomne a to e-mailom alebo v listinnej forme

4. Dodávateľ je povinný po obdržaní žiadosti o dodanie časti predmetu zákazky :

4.1 v pracovných dňoch do 11,00 hod. dodať v stanovených množstvách a podľa požadovaného druhu - špecifikácie na 
určené miesto v deň doručenia požiadavky najneskôr však do 16,00 hod.4.2. v pracovných dňoch po 11,00 hod. dodať v 
stanovených množstvách a podľa stanoveného druhu - špecifikácie na určené miesto plnenia najneskôr do 10,00 hod. 
nasledujúceho pracovného dňa

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v momente dodania nemá uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej 
exspiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby a príslušné požadované vlastnosti kvalitatívne a technické budú 
zodpovedať požadovaným parametrom     4.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru v prípade, ak tovar v 
momente dodania má uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej exspiračnej doby

4.5 Dodávateľ môže dodať aj tovar ktorý má uplynutých viac ako 35 % exspiračnej doby. Tento tovar ale musí dodať za nižšiu 
cenu oproti zmluvnej cene za daný druh, pokiaľ s tým bude objednávateľ súhlasiť                                                                        
                                                          4.6 Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy /z dôvodov 
nepriaznivých okolností na strane dodávateľa / dodať časť predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať danú 
časť zákazky zodpovedajúcej kvality inému dodávateľovi

5. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky /časti predmetu zákazky podľa požiadaviek objednávateľa vrátane dopravy do
sídla objednávateľa a zabezpečí jeho vyloženie na I. poschodie v sklade liekov , pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak

5.1 Súčasťou dodania predmetu zákazky/častí predmetu zákazky je dodanie dokladov a dokumentov, ktoré sú potrebné na 
jeho prevzatie a užívanie

6. Opakované nesplnenie povinností a záväzku dodávateľa podľa bodu 3, 4 a 5 považuje objednávateľ za podstatné porušenie
zmluvných podmienok s možnosťou odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľom

7. Cena za dodanie predmetu zákazky/častí predmetu zákazky, úhrada za dodanie:

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za dodanie predmetu zákazky/časti predmetu zákazky uhradí dodávateľovi cenu vo výške 
uvedenej v tejto zmluve (vo výške jednotkových cien, ktoré dodávateľ doručí objednávateľovi podľa bodu 1 a 1.1 a v lehotách 
a za podmienok uvedených v tejto zmluve

7.2 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za dodaný predmet zákazky/dodanie časti predmetu zákazky na základe vystavenej 
faktúry/vystavených faktúr za dodanie častí predmetu zákazky podľa požiadavky objednávateľa, ktorá musí mať náležitosti 
daňového dokladu .

7.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru minimálne štyri krát za mesiac za skutočne dodaný predmet zákazky/časti 
predmetu zákazky v rozsahu podľa doručenej požiadavky, vždy však až po jeho riadnom dodaní určenej osobe objednávateľa 
a po predložení a po potvrdení dodacieho listu
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7.4 Dodávateľ je povinný doručiť vystavenú faktúru podľa bodu 8.3 najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca v 
ktorom bol predmet zákazky/časti predmetu zákazky riadne dodaný

7.5 Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení objednávateľovi, pokiaľ má náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade 
bude vrátená dodávateľovi a lehota splatnosti faktúry neplynie.

8. Úprava ceny:

8.1 K zmene ceny/jednotkovej ceny (zvýšeniu alebo zníženiu) a jej aktualizácia sa uplatní vždy ak: a) k zvýšeniu alebo 
zníženiu ceny dôjde dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej oblasti v zmysle cenových opatrení MZ SR,b) dôjde k 
preukázateľnej zmene výšky ceny stanovenej výrobcom príslušnej komodity, čo nemôže dodávateľ ovplyvniť.

9. Dodatky:

9.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné a to na základe písomne uzatvorených dodatkov za podmienky, že uzatvorením
dodatku:- nedôjde k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a k porušeniu obchodného zákonníka alebo iných právnych 
predpisov- nebude sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

10. Ukončenie zmluvy:

10.1 Zmluva sa končí márnym uplynutím lehoty na ktorú sa uzatvára.                                              10.2 Zmluvu je možné 
ukončiť na základe dohody zmluvných strán, uzavretú písomne v listinnej forme.

10.3 Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od zmluvy, ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to z titulu porušenia zmluvných 
podmienok, podstatného porušenia zmluvných podmienok, všetko v súlade s ustanoveniami OPET-u a podľa ustanovení 
obchodného zákonníka.

11. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa 
tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak dodávateľ 
postúpi akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou 
súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za 
neplatné. Udelenie písomného súhlasu objednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu MZ SR.

12. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluva sa budú riadiť ustanoveniami OPET-u, ustanoveniami obchodného zákonníka a 
inými právnymi predpismi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Strojárenská 13

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 169 090,91 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 186 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.12.2022 14:52:01

Objednávateľ:
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lekáreň Viola s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 17 z 17 


		2022-12-15T14:52:02+0100
	EKS PDF PODPIS




