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KÚPNA ZMUVA 
na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu angiológiu  

- Časť č. 17 
uzavretej v súlade s ust. § 409 Obchodného zákonníka 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
 Ondavská 8  
 040 11 Košice 

Štatutárny orgán: MUDr. František Sabol, PhD., predseda predstavenstva  

 Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach medicínskych: MUDr. Ľubomír Špak, zástupca prednostu Kliniky kardiológie pre 

angiologické oddelenie 

IČO:  36 601 284 

DIČ: 2022108704 

IČ DPH: SK2022108704 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0445952274/0900 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
 
a 
 
 
Predávajúci:  SLOVAKIA MEDICAL,  s.r.o. 
 L.Dérera 3,  
 Bratislava 831 01 
 

Štatutárny orgán: Ing. Filip Jakubec, konateľ 

IČO:  31 385 265 

IČ DPH: SK2020304154 

DIČ: 2020304154 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., č.ú.: 2674000348/1100 
  
Tel. č.: 02/54 777 829 

Fax: 02/54 793 609    
  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 8057/B 
  
(ďalej len „predávajúci“) 
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Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a vykonanie opakovaných dodávok špeciálneho 

zdravotníckeho materiálu pre invazívnu angiológiu (ďalej len ŠZM) pre potreby kupujúceho 

v členení a sortimente uvedenom v Prílohe č. 1/17, a Prílohy č. 2/17 k tejto zmluve, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Ak predávajúci z objektívne nezavinených dôvodov,  nemá možnosť dodať dohodnuté druhy 

ŠZM podľa Prílohy č. 1/17, a Prílohy č. 2/17 je oprávnený po predchádzajúcom písomnom 

súhlase kupujúceho dodať ekvivalent zazmluvneného ŠZM, t.j. ŠZM s minimálne rovnakými 

parametrami a vlastnosťami. Dôkazné bremeno týkajúce sa nemožnosti dodať dohodnutý 

špeciálny zdravotnícky materiál je na strane predávajúceho 

3. Súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sú aj inovované výrobky k jednotlivým druhom 
zazmluvneného ŠZM. Rozsah inovovaných výrobkov, ich špecifikácia a jednotkové ceny budú 
predmetom dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými 
stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.       

4. Špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý je predmetom tejto zmluvy, musí byť registrovaný 

v Štátnom ústave kontroly liečiv alebo terapeutické použitie ŠZM povolilo MZ SR v zmysle 

platnej legislatívy.  

5. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť.  

 
 Článok 3 

Čas a miesto plnenia 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať zmluvne dohodnuté druhy predmetu zmluvy na základe 

samostatných objednávok kupujúceho najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky. Miesto 

a čas plnenia jednotlivých dodávok stanovuje bod 4. tohto článku zmluvy. Objednávky sa 

realizujú písomne: a to faxom alebo e-mailom. Za termín doručenia objednávky sa považuje 

faxové potvrdenie o bezchybnom doručení faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-

mailového zasielania objednávok sa bude považovať za termín doručenia objednávky potvrdenie 

o prečítaní e-mailu predávajúcim.  

Kontaktnou   osobou   kupujúceho   je   Mgr.  Radoslava   Semanová, vedúci lekárnik, tel.:   

055/789 1040,   fax: 055/789 1043, e-mail: rsemanova@vusch.sk, lekaren@vusch.sk . 

Kontaktnou osobou predávajúceho je Ing. Ľubica Líšková,  

tel. 02/54 777 829,   fax: 02/54 793 609,  

e-mail:  office@slovakiamedical.sk                 

2. Kupujúci v samostatných objednávkach bude špecifikovať druh a množstvo dodávok. Kupujúci 

sa nezaväzuje k pravidelným odberom, ale vyhradzuje si právo priebežne aktualizovať 

a upravovať objem odberu jednotlivých druhov predmetu plnenia zmluvy v samostatných 

objednávkach v závislosti na potrebách pacientov v ústavnej starostlivosti kupujúceho.  

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať zmluvne dohodnuté druhy tovarov s minimálnou dobou 

použiteľnosti  24 mesiacov od termínu ich dodania kupujúcemu. V prípade tých druhov tovarov, 

ktoré majú dobu použiteľnosti stanovenú výrobcom inú ako 24 mesiacov, predávajúci dodá 

zmluvne dohodnuté druhy tovarov s minimálnou dobou použiteľnosti  určenou výrobcom, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

mailto:rsemanova@vusch.sk
mailto:lekaren@vusch.sk
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4. Miesto a čas plnenia dodávok: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

Lekáreň VÚSCH,  Ondavská 8, Košice, v čase od 8.00 do 14:00 hod.. Predávajúci je povinný 

v dodacom liste uviesť dodané druhy tovarov, ich množstvo a jednotkové a celkové ceny. 

5. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho  v prípade, 

že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou  ponukou predávajúceho a/alebo 

množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho a/alebo ak nebola dodávka 

realizovaná v dohodnutom zmluvnom termíne. 

6. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 
zaslať e-mailom platný cenník tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, spracovaný vo formáte 
tabuľky (Microsoft Office Excel) na e-mailovú adresu: lekaren@vusch.sk. 
 

 

Článok 4 
 Lehota trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na obdobie 36 mesiacov od účinnosti  zmluvy na dodávky uvedeného 

predmetu zmluvy, ale najviac (resp. maximálne) v zmluvne dohodnutom finančnom rozsahu 

podľa Prílohy č. 1/17, a Prílohy č. 2/17 k tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 

a) dohodou oboch zmluvných strán alebo  

b) výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu alebo 

c) výpoveďou v 15-dňovej výpovednej lehote z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto 

zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry            

do 30 dní po lehote splatnosti. 

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu 

dodávok predmetu plnenia aj po písomnom napomenutí predávajúceho kupujúcim na túto 

skutočnosť počas platnosti tejto zmluvy.  

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať konanie predávajúceho  v rozpore s Čl. 

5 bod 11. a 12. tejto zmluvy.  

6. Výpovedná lehota podľa Čl. 4 bodu 2. písm. b) začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany. Výpovedná lehota podľa Čl. 4  bodu 2. 

písm. c) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strany. 

7. Počas platnosti zmluvy predávajúci nie je oprávnený (resp. nesmie) svoje dodávateľské práva na 

predmet zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku 

verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť alebo odstúpiť na iného dodávateľa. 

 
Článok 5 

 Cena a platobné podmienky 
 

1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy. 

2. Cena predmetu plnenia zmluvy je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa v sebe DPH, 

dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia zmluvy, clo a balenie.   
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3. Jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu plnenia sú uvedené v Prílohe č. 1/17, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

4. Jednotkové ceny ekvivalentov (Čl. 2 bod 2 tejto zmluvy) k ŠZM zodpovedajú zazmluvnenému 
ŠZM podľa Prílohy č. 1/17. 

5. Jednotkové ceny ďalších druhov inovovaných výrobkov v priebehu trvania zmluvy budú 
predmetom dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými 
stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.   

6. V prípade zmeny ceny ŠZM podľa Prílohy č. 1/17, a Prílohy č. 2/17 výrobcom alebo dovozcom, 

je predávajúci oprávnený účtovať cenu ŠZM upravenú o rozdiel spôsobený zmenou ceny 

výrobcom alebo dovozcom,  za podmienky, že predávajúci písomne preukáže kupujúcemu 

takúto zmenu. 

7. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z., vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. 

a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 

zdravotníctva a sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.  

8. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle  zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty a musia obsahovať číslo tejto zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný 

k faktúre priložiť kópiu objednávky kupujúceho ako povinnú prílohu faktúry.  

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 8. tohto článku zmluvy, kupujúci 

je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota 

splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry kupujúcemu. 

10. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 90 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra je 

zaplatená v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu kupujúceho. 

11. V prípadoch legislatívnej  zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, 

ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (ďalej len „opatrenia“), na 

základe ktorej bude zmluvná cena vyššia ako cena stanovená uvedenými opatreniami, sa 

predávajúci zaväzuje pri fakturácii poskytnúť kupujúcemu zľavu vo výške takto vzniknutého 

rozdielu, resp. na takto vzniknutý rozdiel vystaviť kupujúcemu dobropis. 

12. Predávajúci je povinný rokovať s kupujúcim o znížení ceny v prípade, ak ho kupujúci k  

rokovaniu písomne vyzve, a to bezodkladne po doručení takejto výzvy, najneskôr však              

do 7 kalendárnych dní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Článok 6 
 Záruky 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. 

2. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom 

odovzdania a prevzatia tovaru. 

3. Zodpovednosť za vady sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení   § 422  až § 442 

Obchodného zákonníka. 

4. Predávajúci poskytuje na predmet dodávky záruku v dĺžke  zodpovedajúcej dĺžke záruky 

poskytnutej výrobcom tovaru. Záruka sa nevzťahuje  na vady, ktoré vznikli nesprávnou 

manipuláciou s tovarom. 

 

 



 5 

 

 

 Článok 7 
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodržania zmluvného termínu dodania požadovaného predmetu plnenia môže 

kupujúci účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 

z celkovej ceny objednaného predmetu plnenia. 

2. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

3. Ak predávajúci mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže kupujúci 

účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z celkovej 

zmluvnej ceny vadného predmetu zmluvy. 

 
 Článok 8 

Vyššia moc 

1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely 

tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď. 

2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane 

najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 

cene a času plnenia.  

3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avízované okolnosti vyššej moci je povinný 

avízovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. 

4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.  

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej 

moci. 

 

Článok 9 
 Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré 

by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou 

k jej splneniu. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa budú robiť výlučne formou písomných dodatkov, 

ktoré musia byť odsúhlasené a potvrdené podpismi oboch zmluvnými strán a stanú sa 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť  všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane (napr. zmena sídla, obchodného mena, 

bankového spojenia a pod.). 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 príloha č. 1 – Kalkulácia celkovej ceny na časť č.: 17 , 

 príloha č. 2 – Ponúkaný sortiment a popis technicko-medicínskych hodnôt a vlastností    
predmetu zákazky na časť č.: 17 . 

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a jej 

účinnosť nastane v deň nasledujúci po dni, kedy bola zmluva zverejnená v Centrálnom registri 

zmlúv. 

7. Zmluva bola vyhotovená v šiestich exemplároch, pričom predávajúci obdrží dve vyhotovenia 

a kupujúci štyri vyhotovenia. 

 

V Bratislave  dňa 8.1.2013   V Košiciach dňa ..................... 

 
 
 
Predávajúci:  Kupujúci: 

 

 
 
....................................................           .................................................... 
           Ing. Filip Jakubec,                         MUDr. František Sabol, PhD. 
                   konateľ                     predseda predstavenstva 
    SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.            Východoslovenský ústav srdcových  
                                  a cievnych chorôb, a.s.  

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

                            Ing. Marián Albert, MBA  
     podpredseda predstavenstva   
Východoslovenský ústav srdcových  

                             a cievnych chorôb, a.s.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


