
Rámcová zmluva o kúpe reagencií  
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

uzavretá  podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
 

 
 

1. Roche Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: Cintorínska 3/A, 811 08  Bratislava 1 
IČO: 35 887 117 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 31845/B, odd.: Sro 
DIČ: 2021832087 
IČ DPH: SK 2021832087 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 1423144000/1111 
V mene ktorej konajú: Mag. Dr. Gerald Hanninger, prokurista 
         Ing. Ladislav Štefančík – na základe plnej moci zo dňa 22.3.2007 

 
     (ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 

2. Slovenská zdravotnícka univerzita  
Sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava  
IČO: 00165361 
Právna forma: Štátna príspevková organizácia 
Zdriadená: Zákonom 401/2002 Z.z. NR SR 
DIČ: 2020341895 
IČ DPH: SK2020341895 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000200522/8180 
Zastúpené (á): prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc. – rektor univerzity 
 
    (ďalej len „kupujúci“) 
 

 
 
 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
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I. 
Predmet a účel Zmluvy 

 
1.1 Predávajúci je dovozcom a distribútorom reagencií, kontrolného materiálu a kalibrácií (ďalej 

spolu len ako „reagencie“) potrebných na prevádzku lekárskych prístrojov slúžiacich na na 
molekulárnu biologickú diagnostiku in vitro a mikrobiologickú diagnostiku in vitro. Zoznam 
týchto reagencií je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. 
 

1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci chce dodávať kupujúcemu reagencie uvedené 
v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve a že kupujúci má záujem kupovať tieto reagencie od 
predávajúceho, uzatvorili zmluvné strany túto Zmluvu. 

 
1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok predávajúceho predávať kupujúcemu reagencie vymedzené 

v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy na základe jednotlivých objednávok kupujúceho a záväzok 
kupujúceho prevziať od predávajúceho objednané reagencie a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu 
podľa tejto Zmluvy. 

 
1.4 Kupujúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený 

odoberať reagencie od predávajúceho spôsobom upraveným v tejto Zmluve a ďalej s nimi 
nakladať. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za nepravdivosť tohto vyhlásenia a je povinný 
nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu nepravdivosťou tohto vyhlásenia vznikla, pričom 
škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej 
správy predávajúcemu z dôvodu alebo v súvislosti s nepravdivosťou tohto vyhlásenia 
kupujúceho. 

 
1.5 Súčasne s touto Zmluvou uzatvárajú zmluvné strany aj osobitnú zmluvu o nájme lekárskeho 

prístroja slúžiaceho na na molekulárnu biologickú diagnostiku in vitro a mikrobiologickú 
diagnostiku in vitro, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho a na prevádzku ktorého slúžia 
reagencie vymedzené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve. 

 
 

II.  
Kúpna cena a jej platba 

 
2.1 Ceny reagencií sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy. 
 
2.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodané reagencie kúpnu cenu vypočítanú podľa 

cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Kúpna cena za dodané reagencie je splatná po 
každej dodávke reagencií na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci a zašle kupujúcemu na 
adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

 
2.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodané reagencie do 60 dní odo dňa vystavenia 

faktúry prednostne bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
2.4 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za dodané reagencie sa považuje za splnený okamihom 

pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcich splatnej kúpnej cene na účet predávajúceho. 
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2.5 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za dodané reagencie v lehote podľa bodu 2.3 

tohto článku  Zmluvy, predávajúci je oprávnený uplatniť si u kupujúceho úrok z omeškania vo 
výške 0,03% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania s platením kúpnej ceny. Právo 
predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
2.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že predávajúci je povinný za dodané reagencie bez zbytočného 

odkladu uhrádzať kúpnu cenu ich výrobcovi. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, 
že v prípade, ak má kupujúci voči predávajúcemu záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré sú 
neuhradené po lehote ich splatnosti viac ako 150 dní, predávajúci je oprávnený, nie však 
povinný, vybaviť akúkoľvek ďalšiu objednávku kupujúceho na dodanie reagencií až potom, ako 
mu budú takéto záväzky kupujúceho uhradené. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade 
sa lehota na dodanie reagencií predlžuje o dobu, počas ktorej má kupujúci voči predávajúcemu 
neuhradené záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré sú neuhradené po lehote ich splatnosti 
viac ako 150 dní. Ustanovenie čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy ostáva týmto nedotknuté. 

 
 

III. 
Dodávanie reagencií 

 
3.1 Predávajúci dodá kupujúcemu reagencie na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej 

objednávky kupujúceho, ktorá musí byť zaslaná predávajúcemu najmenej 30 dní pred 
požadovaným dňom dodania reagencií. V objednávke kupujúci uvedie druh reagencií, ktorý má 
byť dodaný, ich katalógové číslo podľa Prílohy č. 1 a požadované množstvo. Každá objednávka 
musí byť datovaná a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho alebo zaslaná 
osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. 
 

3.2 Kontaktné údaje predávajúceho pre účely doručovania objednávok reagencií: 
    Roche Slovensko, s.r.o., Divízia Diagnostics 
   Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 

  Kontaktná osoba: E. Adámková, A. Vilemová, A. Nagyová  
   Fax: 02/ 52 63 52 13/14 

    E-mail: erika.adamkova@roche.com 
alena.vilemova@roche.com 
aneta.nagyova@roche.com 

 
 

3.3 Predávajúci je povinný dodať reagencie v požadovanom množstve do 30 dní odo dňa prijatia 
objednávky, ak v objednávke nie je uvedený neskorší deň dodania.  

 
3.4 V prípade, ak predávajúci z objektívnych prevádzkových dôvodov nemôže dodať požadované 

reagencie celkom alebo sčasti v  lehote podľa bodu 3.3 tohto článku Zmluvy, je predávajúci pred 
uplynutím tejto lehoty povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu, spolu s predpokladaným 
termínom dodania reagencií. V prípade, ak predávajúci oznámi kupujúcemu nemožnosť dodania 
reagencií v súlade s predchádzajúcou vetou, nedodanie reagencií, čiastočné dodanie reagencií 
alebo dodanie reagencií po uplynutí lehôt podľa bodu 3.3 tohto článku Zmluvy sa nepovažuje za 
omeškanie predávajúceho. V takom prípade predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre to, aby 
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reagencie mohli byť dodané v súlade s objednávkou kupujúceho čo najskôr po tom, ako 
objektívne prevádzkové dôvody, ktoré bránili dodaniu reagencií podľa objednávky, pominú.  

 
3.5 Kupujúci je povinný prevziať aj čiastočné plnenie predávajúceho. 
 
 

IV. 
Zodpovednosť za vady 

 
4.1 Nebezpečenstvo škody na reagenciách a vlastnícke právo k nim prechádza na kupujúceho 

okamihom prevzatia dodávaných reagencií na základe konkrétnej jednotlivej objednávky. 
V prípade, ak prepravu reagencií kupujúcemu vykonáva tretia osoba, nebezpečenstvo škody na 
reagenciách prechádza na kupujúceho odovzdaním dodávaných reagencií na prepravu 
kupujúcemu. Prevzatie reagencií potvrdí poverená osoba kupujúceho podpísaním dodacieho 
listu. 

 
4.2 Kupujúci je povinný prezrieť si dodané reagencie čo najskôr po ich prevzatí a podpise 

dodacieho listu. Prípadné vady v množstve alebo akosti reagencií je kupujúci povinný oznámiť 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako ich kupujúci zistil, avšak vady v množstve 
a zjavné vady najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia reagencií a vady v akosti do uplynutia doby 
exspirácie.  

 
4.3 Predávajúci nezodpovedá za vady oznámené po uplynutí lehôt uvedených v bode 4.2 vyššie; 

v takom prípade sa má za to, že predávajúci dodal reagencie bez vád. Predávajúci nezodpovedá 
ani za vady, ktoré vznikli nevhodným skladovaním reagencií alebo nakladaním s reagenciami 
v rozpore s podmienkami uvedenými na obale reagencií, alebo v príbalových letákoch, alebo 
pokynmi predávajúceho na nakladanie s reagenciami v záujme ich bezpečnosti a kvality. 
Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené akýmkoľvek spôsobom po prevzatí reagencií 
kupujúcim, vonkajšími udalosťami nezávislými od predávajúceho alebo akoukoľvek treťou 
osobou.  

 
4.4    V prípade kupujúcim tvrdených vád reagencií je kupujúci povinný preukázať, že tieto vady mali 

reagencie už v čase prechodu nebezpečenstva škody na reagenciách na kupujúceho a že boli 
dodržané podmienky uvedené na obale reagencií, alebo v príbalových letákoch, alebo pokynoch 
predávajúceho na nakladanie s reagenciami v záujme ich bezpečnosti a kvality zo strany 
kupujúceho alebo akejkoľvek tretej osoby, ktorá nakladala s reagenciami. 

 
4.5 V prípade, že je kupujúcemu dodaný tovar s vadami a predávajúci za tieto vady zodpovedá (bod 

4.3 a 4.4 vyššie), má kupujúci voči predávajúcemu nárok len na odstránenie vád dodaním 
náhradného tovaru za vadný tovar alebo na dodanie chýbajúceho tovaru; ostatné nároky podľa   
§ 436 a 437 Obchodného zákonníka ani voľba medzi nimi kupujúcemu nepatria. 

 
 

V. 
Trvanie Zmluvy a skončenie Zmluvy 

 
5.1   Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 
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5.2 Táto Zmluva zaniká iba: 

a) uplynutím dojednanej doby, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podpisu dohody alebo k inému dňu, na ktorom 

sa strany dohodnú; 
c) odstúpením z dôvodov upravených v zákone alebo Zmluve, pričom odstúpením od Zmluvy 

Zmluva zaniká, keď je prejav vôle ukončiť platnosť Zmluvy doručený druhej zmluvnej 
strane, pokiaľ v oznámení o odstúpení nie je ustanovený iný dátum skončenia Zmluvy; 

d) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 
dôvodu s 3-mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď jednej zmluvnej strany doručená 
druhej zmluvnej strane; 

e) bez ďalšieho okamihom skončenia Zmluvy o nájme lekárskeho prístroja, na prevádzku 
ktorého sa dodávajú reagencie, z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom.  

 
5.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v zákone a vtedy, ak je 

kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry za dodanie reagencií dlhšie ako 150 dní po dni 
splatnosti faktúry. 

 
5.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vtedy, ak je predávajúci opakovane, najmenej však 

trikrát po dobu 12 mesiacov, v omeškaní s dodaním reagencií v lehote podľa čl. III. bodu 3.3 
tejto Zmluvy.  

 
5.5   Odstúpením od Zmluvy nezaniká povinnosť kupujúceho zaplatiť za už dodané reagencie. 

 
5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad odstúpenia od Zmluvy nie sú povinné vracať si 

plnenia poskytnuté druhej zmluvnej strane pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy. 
 
 

VI. 
Dôverné informácie a povinnosť mlčanlivosti 

 
6.1   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany 

a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečia, že takáto povinnosť bude v rovnakom 
rozsahu zaväzovať aj ich zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov a/alebo 
spolupracujúce tretie osoby. 
 

6.2 Dôvernými informáciami sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú najmä táto Zmluva a jej prílohy, 
podmienky spolupráce zmluvných strán a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté jednou 
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré sa 
zmluvnej strane stali inak známe a to najmä, nie však výlučné, odborné a obchodné informácie 
o produktoch predávajúceho. 
 

6.3 Zmluvné strany sa najmä zaväzujú, že dôverné informácie neoznámia ani inak nesprístupnia 
tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na účely plnenia svojich 
záväzkov a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy. Uvedené sa netýka poskytnutia dôverných 
informácií externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim tretím osobám za 
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podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo 
osobitnej zmluvy. 

 
6.4 Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto Zmluvy bez časového 

obmedzenia. 
 

6.5 Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje a dôverné  
informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu 
alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť povinná zmluvná strana neodkladne 
písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, ktorá má takto dôverné informácie 
poskytnúť, je však povinná využiť všetky existujúce prostriedky v súlade s právnymi predpismi 
na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a sprístupnenia dôverných informácií. 

 
6.6 Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením 

povinnosti mlčanlivosti.  
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1  Táto Zmluva nahrádza každú písomnú a/alebo ústnu dohodu medzi zmluvnými stranami 

ohľadne predmetu Zmluvy. 
  
7.2 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ v tejto Zmluve 
nie je dojednaná odchýlna právna úprava. 

 
7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou budú riešené zmierom. 
 

7.4 Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a mieste príslušný súd určený 
podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
7.5 Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. 
 

7.6 Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to 
vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, 
že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,  alebo sa 
následne takým stane, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac 
zodpovedá ich pôvodnej vôli. 

 
7.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie Zmluvy. 
 

7.8 Táto Zmluva je  platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.. 
 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a 
že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
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V Bratislave, dňa 26.11.2010    V Bratislave, dňa ................................. 

 

 

 

 

_________________________    ___________________________ 

za Roche Slovensko, s.r.o.    za Slovenskú zdravotnícku univerzitu  
Mag. Dr. Gerald Hanninger    prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc. 

 

 

 

 

_________________________  

Ing. Ladislav Štefančík 

 
 

 
Príloha č. 1:  Zoznam a cenník reagencií 
  
Plná moc  
 


