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ÚRAD HLAVNÉHO LEKÁRA                                                 
        R U Ž O M B E R O K    
––––––––––––––––––––––––––––   Výtlačok číslo:     
  Č.:  ÚHL LM-1-2-22/2011    Počet listov:4   
        Prílohy:2/2  
 
 
 

Kúpna zmluva č. ÚHL LM-1-2-22/2011 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a na základe rámcovej zmluvy č. 25/570 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1.   Objednávateľ:  Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky 
 Úrad hlavného lekára Ružomberok 
 Gen.Miloša Vesela 21 
 034 01Ružomberok 
 
 

Zastúpený:  plk. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH  
 riaditeľ Úradu hlavného lekára 
 
 

Vybavuje :  kpt Ing. Radoslav ŠUŇAVEC       tel.:  0960 424 322 
                                              fax:  0960 424 306 

  
 IČO :  30845572 

 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 č. účtu: 7000171215/8180 
 
 
1.2.  Predávajúci : KZLM Tília s.r.o. 
  Garbiarska 2032 
 031 01 Liptovský Mikuláš 
  
 
       Zastúpený :  Ing. Pavel ŠIARNIK – konateľ spoločnosti, 
        
       Prevádzkareň: Liptovský Mikuláš, ul. Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
 
       Vybavuje:   Ing. Elena LABAJOVÁ – predaj a marketing, 
  tel.: +421 44 5623259,  fax: +421 44 5623259 
   

IČO : 36369209 
 

IČ DPH:  SK2020125613  DIČ: - 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 
 číslo účtu : 6605923024 /1111 
 

Spoločnosť je zapísaná v OR Žilina vo vložke č. 10115/L 
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 Článok II. 
Predmet  kúpnej zmluvy 

2.1.Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nižšie špecifikovaného materiálu: 
2.1.1 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 
  Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1.    

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet plnenia uvedených v prílohe č.1.  
2.3. Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku 

III. tejto kúpnej  zmluvy. 
2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany 

predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 odst.2 
Obchodného zákonníka). 
    
                    

Článok III. 
Cena  a platobné podmienky 

3.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe cenovej ponuky v zmysle zákona NR SR   č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania v celkovej 
cene za dodávku 1230€ vrátane DPH. Cena jednotlivých druhov tovaru je rozpísaná v prílohe č. 1 
k tejto zmluve a je pre zmluvné strany cenou záväznou. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. Súčasťou ceny tovaru sú všetky režijné náklady vrátane nákladov spojených s balením 
a dopravou tovaru do miesta plnenia.  

3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste 
plnenia v súlade s touto zmluvou. 

3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom objednávateľa v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru  
a odošle ju na adresu: Úrad hlavného lekára Ružomberok, Gen.Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 
vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy 
v súlade s bodom 4.4. tejto zmluvy. 

3.4. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento  účel sa 
za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu objednávateľa. 

3.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to najneskôr v deň jej   
splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť 
znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

  3.6. Predávajúci je povinný doručiť všetky faktúry objednávateľovi najneskôr do 1.8.2011. V prípade 
doručenia faktúry po 1.8.2011 predávajúci nemôže uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu 
faktúry v zmysle ustanovenia čl.VIII ,bod 8.2 tejto zmluvy. 

 
3.7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania maximálneho finančného limitu 1230 € s DPH, ale 

najdlhšie do 30. júla 2011. 
 

Článok  IV. 
Miesto, spôsob a termín plnenia 

  4.1. Miestom plnenia zmluvy je Úrad hlavného lekára Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš 
Pod stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

  4.2. Predávajúci sa zaväzuje  dodať kupujúcemu tovar v lehote do 30 dní od doručenia objednávky a   celý 
predmet  plnenia zmluvy v termíne najneskôr do 30. 07. 2011  vrátane.  

4.2.1. Obsah objednávky : 
1. označenie zmluvných strán, 
2. druh tovaru, 
3.  sortiment, počet  a požadované množstvo, 
4. dátum vyhotovenia objednávky, 
5. mená a podpisy osôb konajúcich za zmluvné strany. 

4.2.2. Objednávky sa vyhotovujú v 3 výtlačkoch, prvý výtlačok je pre predávajúceho , druhý a tretí   
výtlačok pre kupujúceho. 
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4.2.3. Doručenie objednávky potvrdí predávajúci faxom, na číslo faxu uvedené v objednávke. 
4.3. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste, na ktorom bude 

uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia  a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu priloží predávajúci k 
faktúre. 

4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu 
objednávateľa, ktorým je len pre účely tejto zmluvy kpt. Ing. Radoslav ŠUŇAVEC, Úrad hlavného 
lekára Ružomberok,  pracovisko Liptovský Mikuláš   tel. č.: 0960/424 322, fax 0960424306. 

       Uvedený zástupca objednávateľa vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného 
predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Po prevzatí predmetu plnenia potvrdí zástupca 
objednávateľa v mieste plnenia dodací list. Potvrdený dodací list priloží predávajúci k faktúre.  

4.5 Dopravu predmetu zmluvy z a do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a 
nebezpečenstvo.  

4.6. Táto zmluva je zo strany objednávateľa splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia 
a podpísaním dodacieho listu. 
 

 
Článok V. 

Kvalita predmetu plnenia zmluvy  

5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa 
článku II. tejto zmluvy a na základe objednávky. 

  5.2. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka uvedená na obale výrobku. Predávajúci zodpovedá za vady 
a nekompletnosť dodaného tovaru v plnom rozsahu. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po 
prevzatí predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.  

5.3. Objednávateľ je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 
zistení vád predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade 
uplatnenia reklamácie zo strany zhotoviteľa záručná doba neplynie po dobu, po ktorú predávajúci 
nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúcia začína znova plynúť od 
nasledujúceho dňa po dni prevzatia predmetu zmluvy objednváteľom. 
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať : 
         - číslo zmluvy, podľa ktorej bol predmet zmluvy dodaný, 
         - číslo dodacieho listu, 
         - názov a označenie reklamovaného predmetu zmluvy, 
         - popis závady, 
         - počet. 

5.4. Voľbu nároku z vád predmetu zmluvy uvedie objednávateľ v oznámení o reklamácii predávajúcemu 
bez   zbytočného odkladu.  

5.5. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej  
doručenia predávajúcemu.    

5.6. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 
5.7. Nároky objednávateľa z vád predmetu zákazky sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení 

Obchodného zákonníka. 
5.8. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, 

alebo ako následok živelnej pohromy. 
 

 
Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

6.1. Objednávateľ nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, 
podpisom dodacieho listu a  vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny 
v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 
 
 

 Článok VII. 
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Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

7.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu plnenia zmluvy za každý deň 
omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením 
zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ 
neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci. 

7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento predávajucemu úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

7.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, 
uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,00 eur za každý deň omeškania. 

7.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na  tom, 
či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo 
dňa ich uplatnenia. 
 
 

Článok VIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných 

povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné 
oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení 
sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká 
dňom nasledujúcim po jej vrátení. 

8.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len 
jednotlivej povinnosti, uvedenej v bode 2.4. 

8.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane objednávateľa sa považuje porušenie 
povinnosti, uvedenej v bode 3.4. 

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia..  
9.2.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
9.3.  Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené 

príslušnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka a a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 
9.4.  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach,  vyhotovenie č.2, 3 a 4 obdrží objednávateľ, 

vyhotovenie č. 1 predávajúci. 
9.5  Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 

 
 

  V Liptovskom Mikuláši, dňa .................                V Ružomberku, dňa ..................... 
 
 
 

                        Za predávajúceho:                                                                        Za objednávateľa: 
                                        

 
       Ing. Pavel ŠIARNIK                                                    plk. MUDr. Vladimír Lengvarský 
        konateľ spoločnosti                                      riaditeľ Úradu hlavného lekára – hlavný lekár OS SR 
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ÚRAD HLAVNÉHO LEKÁRA                                                 
         R U Ž O M B E R O K                                                             Príloha č. 1 
–––––––––––––––––––––––––  Výtlačok číslo:  1 
Č.:  ÚHL LM-1-2-22/2011 Počet listov    :   
 

ZOZNAM TOVARU 

         

P.č. Druh tovaru Merná jednotka 
Jednotková cena za ks s DPH 

v (€) 
Poznámka 

1. 
Čistiaci prostriedok 
CITRA 400 g 

ks 
0,6   

2. Tekutý prášok CIF 500 g ks 0,85   

3. 
SAVO čistiaci krém na 
nerez 500g 

ks 
1,32   

4. 
SAVO na dezinfekciu 
vody original  1 l 

l 
0,9   

5. 
Clin s rozprašovačom 
čistiaci prostriedok na 
okná -  500 ml 

ks 
1,35 

  

6. Jar saponát na riad   1 l l 1,32   

7. 
Tekuté mydlo s 
dezinfekčným účinkom 5 l 

ks 
5,16   

8. 
PERSTERIL dezinfekčný 
roztok  1l 

l 
9,48   

9. 
Super DEZ dezinfekčný a 
čistiaci prostriedok na 
podlahy 5l 

ks 
3,63 

  

10. 
SUDAR profesional 
dezinfekčný a čistiaci 
prostriedok na podlahy 5l 

ks 
8,52 

  

11. 
BANNKAZ dezinfekčný a 
čistiaci prostriedok na 
podlahy 5l 

ks 
27,72 

  

12. 
Forten dezinfekčný a 
čistiaci prostriedok na 
podlahy 5l 

ks 
33,4 

  

13. 
5P-plus BANCHEM 
dezinfekčný a čistiaci 
prostriedok na podlahy 5l 

ks 
16,38 

  

14. Elza antibakterial 5 l ks 6,6   

15. 
Banox tekutý prostriedok 
na dezinfekciu 5 l 

ks 
5,68   

16. 
Abra  jemný tekutý prášok  
500 ml 

ks 
1,32   

17. 
MONK  saponát na 
umývanie podlahy 5l 

ks 
2,86   

18. 
Odstraňovač vodného 
kameňa LUXON 100g 

  
0,95   

19. 
Diava clasik na čistenie 
nábytku 300 ml 

ks 
2,25   

20. 
Ajatín koncentrovaný  0,5 
l 

ks 
6,63   

21. 
Spitaderm  dezinfekčný 
prostriedok 0,5 l 

ks 
11,47   

22. 
CHLORAMINdezinfekčný 
prostriedok 5 l 

ks 
7,59   
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23. 
Bannkaz dezinfekčný 
prostriedok 5 l 

ks 
17,02   

24. 
Tepovací prostriedok na 
koberce 1 l 

l 
1,68   

25. DOMESTOS na WC 1l l 2,02   
26. Solvina 450 g original ks 0,8   

27. 
Indulona- ISOLDA 
nechtik- hojivá 100 ml 

ks 
0,6   

28. 
Utierka papierová biela 
skladaná  5000ks/bal 

kart 
12,14   

29. 
Prachovka biela plienková  
LENKA 

ks 
0,44   

30. Švédske utierky 30x35 ks 0,48   

31. 
Chňapka kuchynská  s 
magnetom 

ks 
1,04   

32. 
Pryžové rukavice – hrubé / 
protiš. 

pár 
2,06   

33. 
Rukavice  BI COLOUR 
XL 

pár 
1,67   

34. Veľká kefa WC Klasik ks 0,7   

35. 
Vrecká do košov na odpad 
50x60cm 25ks/bal 

bal 
0,98   

36. 
Vrecká do košov na odpad 
90x110, 140 l,  25ks/bal 

bal 
5,05   

37. 
Hygienický kôš – 
nášľapný – malý 10 l 

ks 
9,7   

38. 
Sáčky na biologický odpad 
60x100-červené 50ks/bal 

bal 
58,66   

39. Mop na dlážku  súprava ks 3,66   

40. 
Náhrada na mop - 
bavlnený /velký 

ks 
1,84   

41. 
Zmeták 30 cm s kovovým 
držiakom + drevená 
násada 140 cm 

ks 
4,35 

  

42. 
Handra na podlahu 
IVANA 60x30cm 

ks 
0,95   

43. Hubka na riad ks 0,56   

44. 
Stierka na okná ručná, 
pracovná plocha 20cm, 
násada 30 cm 

ks 
1,27 

  

45. Vedro PVC 10 l ks 2,37   

  Cena celkom s DPH v €: 286,02   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


