
KÚPNA ZMLUVA  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov medzi  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

Záchranná zdravotná služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000287955/8180 

Kontaktná osoba: Michal Vido 

Telefónne číslo/email: 02/68206135/ sklad@emergency-ba.sk 

 

(ďalej len kupujúci) 

 

Predávajúci 

Názov: JANOLI, s.r.o. 

Sídlo: Uzovce 26, 082 66 Uzovce 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zastúpený: Ing. Ján Čech, konateľ spoločnosti 

IČO:36 515 507 

DIČ: 2022172372 

DIČ DPH: SK2022172372 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prešov 

Číslo účtu: 2159511354/0200 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Čech, konateľ spoločnosti 

Telefónne číslo/email:  mobil 0905 902 985, email: janoli@janoli.sk 

 

(ďalej len predávajúci) 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ochranné pracovné 

odevy v zložení tričko, mikina, vetrovka a nohavice podľa špecifikácie bližšie určenej 

a dohodnutej čo do druhu a množstva dodávky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve 

a záväzok kupujúceho zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu.  

Presné počty odevov, ktoré tvoria predmet zmluvy a budú predávajúcim vyrobené presne na 

mieru jednotlivých pracovníkov kupujúceho, sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve 

s názvom Zoznam s počtami a rozmermi, to znamená, že predávajúci sa zaväzuje presné 

počty jednotlivých odevov ako aj ich veľkosti prispôsobiť podľa Zoznamu s počtami 

a rozmermi. 
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Predmet tejto Zmluvy sa bude zmluvnými stranami realizovať za podmienok upravených 

a stanovených touto Zmluvou.  

 

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie pracovného odevu pre zamestnancov kupujúceho 

v zmysle platných právnych predpisov.  

 

III. 

Miesto  a doba dodania 

 

Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy do sídla kupujúceho, ktoré je v Bratislave, na 

Antolskej ul. 11. 

 

Celý predmet Zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu najneskôr do 15.09.2014. 

 

Pri nedodržaní lehoty dodania celého predmetu Zmluvy alebo jeho určitej časti, má kupujúci 

právo na úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny s DPH a to za každý 

i načatý deň omeškania s dodaním čo i len určitej časti predmetu Zmluvy.  

 

Meniť miesto dodania predmetu Zmluvy je možné iba po dohode a so súhlasom kupujúceho. 

 

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na miesto dodania na vlastné náklady. Tovar 

je dodaný v deň jeho odovzdania a prevzatia na mieste dodania v Bratislave, Antolská 11. 

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v troch dodávkach. Prvá dodávka sa uskutoční v lehote 

do 30 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy. Posledná dodávka sa uskutoční najneskôr v lehote do 

15.09.2014. Druhá dodávka tovaru sa uskutoční v lehote do 30 dní od požiadavky 

kupujúceho, doručenej predávajúcemu písomne, faxom, emailom. Predávajúci dodatočne 

telefonicky, písomne, faxom, emailom potvrdí prevzatie objednávky druhej dodávky tovaru. 

Termíny jednotlivých dodávok sa budú odvíjať od výsledkov jednotlivých kôl výberových 

konaní, vyhlásených MZ SR na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS.  

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe predloženej najnižšej ceny (ponuky) v elektronickej aukcii 

vo verejnej súťaži.  

 

Celková cena predmetu tejto Zmluvy je 393,60,- € s DPH. Jednotková cena za 1 ks trička je 

14,40,-€ s DPH. Jednotková cena za 1 ks mikiny je 130,80,-€ s DPH. Jednotková cena za 1 ks 

vetrovky je 178,80,-€ s DPH. Jednotková cena za 1 ks nohavíc je 69,60,-€ s DPH. Jednotková 

cena je stála, pevná a nemenná. 

 

Celková cena je stanovená dohodou zmluvných strán tak, že v kúpnej cene sú zahrnuté všetky 

náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu zmluvy na miesto dodania, t.j. dodávky, 

dopravy tovaru na miesto dodania predmetu zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude 

samostatne účtovať dopravné náklady. 

Po fyzickom dodaní a prebratí každej z troch častí predmetu Zmluvy zástupcom kupujúceho, 

potvrdení dodacieho listu zástupcami oboch zmluvných strán, predávajúci je oprávnený 



fakturovať dohodnutú čiastkovú cenu kupujúcemu. Podkladom pre úhradu dohodnutej 

čiastkovej ceny je faktúra a dodací list.  

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar na základe faktúr vystavených 

predávajúcim a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, po riadnom a včasnom 

dodaní častí predmetu Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúr kupujúcemu. Súčasťou faktúr bude aj preberací a odovzdávací protokol za 

jednotlivú realizáciu predmetu Zmluvy, potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať správne údaje a nebude vystavená po formálnej aj 

obsahovej (vecnej) stránke správne, kupujúci vráti takto doručenú nesprávnu faktúru späť 

predávajúcemu na opravu, resp. prepracovanie. Kupujúci sa týmto nedostáva do omeškania 

s úhradou faktúry. Kupujúci uhradí následne až správne vecne a formálne vyhotovenú, 

vystavenú a riadne doručenú faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti, ktorá začne plynúť 

odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej a doručenej faktúry predávajúcim 

kupujúcemu.  

Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania fakturovanej ceny na účet 

predávajúceho. 

Pri nedodržaní lehoty splatnosti má predávajúci právo na úroky z omeškania vo výške 0,05% 

z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. 

Predávajúci sa nemôže odvolávať na svoje chyb, opomenutia, omyly alebo akékoľvek iné 

príčiny za účelom zvýšenia ceny. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že celková kumulovaná fakturovaná čiastka počas doby trvania 

Zmluvy nepresiahne hornú hranicu predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej bola 

predmetná Zmluva uzatvorená, t. j. nepresiahne sumu 350.000,-€ bez DPH. 

Kupujúci neposkytuje preddavky na plnenie predmetu Zmluvy.  

V.  

Výhrada vlastníctva 

Vlastnícke právo na predmet Zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom 

zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny, t.j. dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Kupujúci je povinný: 

1. Zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Odobrať dohodnutý a stanovený predmet Zmluvy, ak bude dodaný v požadovanej 

kvalite a špecifikácií a v dohodnutom termíne. 

3. Vyšpecifikovať presne predmet Zmluvy s termínom dodania. 

 

Predávajúci je povinný: 

1. Dodať celý dohodnutý a stanovený predmet Zmluvy riadne a včas, v stanovenej lehote 

podľa článku IV. tejto Zmluvy, na miesto určenia, podľa dohodnutej ceny 

a v požadovanej kvalite. 



2. K predmetu Zmluvy dodať i požadovanú dokumentáciu, certifikáciu a podklady. 

 

VII. 

Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

Kupujúci je povinný prevziať tovar po dodaní do miesta určenia a vykonať jeho kontrolu. 

O reklamáciách na množstvo a zjavné vady, ktoré boli pri prevzatí tovaru od predávajúceho 

kontrolou zistené, musí byť predávajúci informovaný bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 48 hodín písomne (na dodacom liste, faxom, emailom). Reklamácie na skryté vady, 

ktoré nebolo možné zistiť počas bežnej kontroly, musia byť predávajúcemu oznámené 

písomne, faxom, emailom ihneď po ich zistení aj po uplynutí 48 hodín.  

Právo podať reklamáciu zaniká, pokiaľ nebola reklamácia podaná písomne, faxom, emailom 

a predávajúcemu nebola daná možnosť preveriť reklamáciu na mieste, kde sa reklamovaný 

tovar nachádza, ak nedošlo k zaslaniu tovaru vykazujúceho vady späť predávajúcemu. 

Ihneď po zistení vady bude takýto tovar zaslaný späť predávajúcemu. 

S predmetným tovarom sa zašle i písomná, faxová, emailová reklamácia, ktorá musí 

obsahovať: 

- predmet reklamácie – presný názov tovaru, druh tovaru, reklamované množstvo, 

- špecifikáciu závad, 

- číslo faktúry, dodacieho listu, dátum expedície, adresu a číslo telefónu osoby, ktorá 

reklamáciu uplatňuje a voľbu práva z vád tovaru podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

Kupujúci má právo: 

- tovar vrátiť predávajúcemu na jeho náklady, ak nebude tovar dodaný v požadovanej 

kvalite, špecifikácií a nebudú včas dodané požadované doklady, certifikácie 

a dokumenty, pričom následne bude ihneď dodaný predávajúcim náhradný tovar po 

vrátení tovaru vykazujúceho vady, 

- odstúpiť od Zmluvy, 

- požadovať zľavu na cene tovaru, 

- uplatňovať si právo na zaplatenie celej výšky škody, ktorá vznikne kupujúcemu 

v dôsledku oneskorenia dodávky tovaru a v dôsledku dodania tovaru nespĺňajúceho 

požadovanú kvalitu a špecifikáciu. 

Záručná doba na predmet Zmluvy je 24 mesiacov, ak nie je v špecifických prípadoch pre 

určitý tovar – materiál stanovená iná doba záruky. 

Predávajúci neručí za vady, ktoré vzniknú v dôsledku nevhodného použitia tovaru, jeho 

neodborným ošetrením, manipulácie s ním či skladovania kupujúcim. 

VIII. 

 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade vlády 

SR. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť 

doručené druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu písomne oznámiť druhej 



zmluvnej strane, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto 

zmluvy nebude prihliadať.  

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú, prijatú druhou zmluvnou 

stranou na siedmy (7) deň odo dňa jej preukázateľného odoslania a to aj v prípade, ak 

príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevezme, prípadne ho odmietne 

prevziať.  

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy okamžite odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pre 

odstránenie pochybností sa zmluvné strany týmto dohodli, že podstatným porušením 

zmluvných povinností sa má na mysli nedodanie predmetu Zmluvy v dojednanom termíne 

dodania, pri prekročení dohodnutého termínu dodania o viac ako 30 dní alebo nedodanie 

predmetu Zmluvy v kvalite a/alebo množstve stanového touto Zmluvou alebo výskyt 

neodstrániteľných vád predmetu Zmluvy alebo neuhradenie dojednanej kúpnej ceny v lehote 

splatnosti, prekračujúc lehotu splatnosti o viac ako 30 dní.  

Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu ukončiť i po vzájomnej dohode, písomne. 

Táto Zmluva sa môže meniť, dopĺňať iba písomným dodatkom ku Zmluve, podpísaným 

oboma zmluvnými stranami a to po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.  

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov ako i ostatnými právnymi 

predpismi SR. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

predávajúci a jedno vyhotovenie kupujúci. 

Súčasťou tejto Zmluvy je i Príloha č. 1 –  Špecifikácia – opis predmetu zmluvy a Príloha č. 2 

– Zoznam s počtami a rozmermi. 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a Zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa 20.01.2014 

 

 

Kupujúci:                                                                         Predávajúci: 

 

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

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ                                  Ing. Ján Čech, konateľ  

 


