
Kúpna zmluva č. Z20216966_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav reumatických chorôb
Sídlo: Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00165271
DIČ: 2020530732
IČ DPH: SK2020530732
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000285239
Telefón: +421 337969111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Schirmerov test
Kľúčové slová: slzný test, schirmerov test
CPV: 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Diagnostické prúžky

Funkcia

Diagnostický prúžok slúži na stanovenie množstva produkovaných slz, resp. na stanovenie stupňa závažnosti poruchy 
produkcie sĺz.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Schirmerov test bal 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Diagnostické papierové prúžky na stanovenie množstva 
produkovaných sĺz za určené časové obdobie. Koniec 
diagnostického prúžku sa vkladá do spojovkového vaku, 
kde sa ponecháva 5 minút. Po uplynutí tohto obdobia sa 
prúžok vyberie a na stupnici, ktorá je súčasťou prúžku 
sa odčítava dĺžka prúžku, ktorá je nasiaknutá slzami. 
Vyšetrenie sa vykonáva na oboch očiach naraz.

balenie á 100 ks

jednotlivo balené prúžky áno

sterilné áno

graduované po mm áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach.

Dodávateľ do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné 
náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v  súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo, objednávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky priebežne podľa 
písomnej objednávky do 5. dní odo dňa objednania. Zásielka musí byť doručená počas pracovných dní na miesto plnenia v 
čase od 7:00 do 15:00 hod. (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené 
bezprostredne po účinnosti zmluvy).

Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením sa požaduje predložiť položkovitý rozpočet; jednotkovú 
cenu za balenie bez DPH aj s DPH a cena spolu bez DPH a s DPH.

Reklamovaný tovar je potrebné prevziať u odberateľa osobne alebo kuriérnou službou, ktorú zabezpečí dodávateľ na vlastné 
náklady.

Súčasťou dodávky tovaru musí byť dodací list a faktúra v tlačenej forme. Dodací list a faktúru požadujeme dodať aj v 
elektronickej forme. Faktúra musí obsahovať aj odvolanie na číslo zmluvy z EKS. Dodací list musí obsahovať názov tovaru, 
množstvo dodaného tovaru, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH, celkovú cenu s DPH a dátum exspirácie tovaru.

Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.

Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať 
celkové udávané množstvo ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu počtu potreby vyšetrení alebo platobnej 
neschopnosti bez nároku uchádzača na stratu zisku.

Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, 
vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na 
vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

Zmluvná strana v pozícii veriteľa nie je oprávnená akokoľvek postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane v pozícii dlžníka
bez predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany v pozícii dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v 
rozpore s  dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa ust. §39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje 
predchádzajúci súhlas  Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného  súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie 
neplatné.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie  poskytol, resp. ešte stále poskytuje,

pričom rozdiel medzi nižšou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa 
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške 
rozdielu medzi  ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Nábr. I. Krasku 4
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2021 08:00:00 - 09.05.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 419,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 502,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  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 elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.04.2021 10:38:03

Objednávateľ:
Národný ústav reumatických chorôb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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