
Kúpna zmluva č. 02/2016 
na dodávku zdravotníckeho spotrebného materiálu 

medzi zmluvnými stranami 
 

Perfect Distribution,a.s. 
Sídlo: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, Česká republika 
IČO:47675934 
Zápis v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel B, vloka č.6538 
 
konajúci prostredníctvom 

 
Perfect  Distribution,a.s. – organizačná zložka 
Sídlo: Kočovce 244, 916 31 Kočovce 
V zastúpení: Ing.Robert Vecel – vedúci organizačnej zložky 
IČO: 47 719 150 
DIČ: 4020286765 
IČ DPH: SK4020286765 
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IBAN:  
Zápísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, vložka č.10279/R 

(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Psychiatrická liečebňa Sučany 
sídlo: ul. Hradiská 20, 038 52 Sučany 
V zastúpení : MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ 
IČO: 17335612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu : 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Preambula 
 

Táto  zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky zdravotníckeho spotrebného materiálu , ktoré 

sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu v množstve podľa potreby kupujúceho upresnenej 
v dielčích objednávkach v súlade s druhovou špecifikáciou /vrátane ceny/, uvedenou v prílohe 
č. 1 k tejto zmluve. Uvedené množstvá nie sú pre kupujúceho  záväzné a budú sa 
konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov. 

2. Cenník jednotkových cien podľa sortimentnej skladby predmetu kúpy je špecifikovaný v 
prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, jednotlivé strany cenníka sú 
číslované. Cenník je podpísaný účastníkmi zmluvy. 

3. Každá objednávka kupujúceho bude obsahovať položkovite  identifikáciu - druhové označenie 
- predmetu dodávky, jednotkovú cenu podľa cenníka platného v deň odoslania objednávky 
predávajúcemu a celkový počet kusov každého druhového označenia predmetu dodávky. 
Objednávka musí obsahovať: 

- odvolávku na túto  zmluvu, 
- požadovaný termín plnenia, 
- dátum vyhotovenia a odoslania objednávky, 
- pečiatku  a podpis zodpovedného zástupcu kupujúceho. 



 
4. Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať tovar v dohodnutom čase a v mieste 

podľa podmienok tejto zmluvy. Spolu s dodávkou tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu: 

- dodací list s identifikáciou predmetu dodávok, 
- faktúru (daňový doklad), ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s ust. § 71 ods. 2 

zákona č.222/ 2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
 

Čl. II. 
Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv, čas plnenia a miesto dodania 

 
1. Na predmet zmluvy budú uzatvárané čiastkové zmluvy vo forme objednávok podľa potreby 

kupujúceho. 
2. Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpy podľa čl. I. tejto zmluvy. Časom splnenia 

predmetu dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu plnenia v sídle 
kupujúceho dohodnutým spôsobom. 

3. Miesto dodania tovaru je Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany. 
4. Dopravu tovaru zabezpečuje do miesta určenia na svoje náklady a nebezpečenstvo 

predávajúci. Riadnym prevzatím tovaru od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo jeho 
poškodenia na kupujúceho. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho z vád tovaru, ktoré vyjdú 
najavo dodatočne a ktoré uplatní kupujúci v zmysle reklamačného konania v súlade s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

 
III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cenník jednotkových cien podľa čl.I. je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.  
 

2. V prílohe je uvedený zoznam položiek tvoriacich predmet obstarávania s uvedením 
jednotkovej ceny v EUR  s  DPH, ako aj s uvedením celkovej ceny za predpokladané 
množstvo odberu tovaru počas trvania  zmluvy v EUR s DPH. Kupujúci nie je viazaný 
predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, 
rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude len 
skutočne objednaný a dodaný druh zdravotníckeho spotrebného materiálu , ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho.  

 
3. Ceny podľa čl.III bod 1 sú pevné a nebudú podliehať žiadnym cenovým vplyvom a pridaným 

hodnotám, okrem prípadu, ak dôjde k zníženiu cien zmluvného sortimentu . V takom prípade 
sa adekvátne percentom zníženia týchto cien, zníži aj dohodnutá zmluvná cena . 

 
4. Zmena jednotkových cien všetkých druhov komodít podľa špecifikácie, ako sú uvedené v 

prílohe č. 1 tejto zmluvy, je možná len na základe dohody účastníkov. Dohoda musí mať 
písomnú formu číslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve a musí byť podpísaná 
oprávnenými zástupcami účastníkov, inak je neplatná. 
Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka ( príloha č. 1 k zmluve), ktorý je v dispozícii 
kupujúceho v deň odoslania dielčej objednávky, a to odo dňa jej prevzatia, do doby splatnosti 
faktúry vzťahujúcej sa na túto konkrétnu dielčiu objednávku. 

 
5. Aktualizácia kúpnej ceny sa uplatní vždy, ak: 
a) navrhované zvýšenie alebo zníženie ceny je dôsledkom legislatívnych zmien v cenovej 

oblasti, ktoré strany nemôžu ovplyvniť, 
b) dôjde k zmene výšky ceny stanovenej výrobcom príslušnej komodity, 
c) v prípade zníženia cien zmluvného sortimentu  na trhu, sa adekvátne percentu zníženia znížia 

dohodnuté zmluvné ceny .  
Opodstatnenosť návrhu na zmenu ceny podľa bodu b) preukazuje hodnoverným spôsobom 
predávajúci. 

6. Daňovým dokladom je pre účastníkov zmluvy faktúra. Každá faktúra musí obsahovať okrem 
formálnych náležitostí (čl.l bod 4 zmluvy) aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, 
katalógové číslo každého druhu dodaného výrobku, jednotkovú cenu podľa cenníka, počet 
dodaných kusov /množstvo v príslušnej mernej jednotke/, celkovú cenu fakturovanej dodávky 



+ DPH, dátum vyskladnenia tovaru, ktorý je totožný s dátumom uvedeným na dodacom liste 
/čl.l. bod 4 zmluvy/, dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry podľa dohody v tejto 
zmluve. 

7. Faktúra je splatná v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je 
zaplatená v deň pripísania úhrady peňažného plnenia na účet predávajúceho. 
 

 
IV. 

Dodacie podmienky v osobitných prípadoch 
 
 

1. Predávajúci je povinný písomne požiadať kupujúceho o predĺženie termínu plnenia v prípade 
vzniku okolností na jeho strane, ktoré mu bránia splniť povinnosť dodávky v rozsahu 
objednaného tovaru v dohodnutom termíne. Kupujúci je povinný sa k žiadosti vyjadriť do 3 
pracovných dní. 
Ak kupujúci oznámi, že žiadosť predávajúceho  o  predĺženie  termínu  plnenia  dodávky 
neakceptuje, platí, že objednávka sa v celom rozsahu ruší. 

 
2. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy, z dôvodov okolností na 

jeho strane dodať tovar podľa dielčej objednávky, kupujúci má právo zabezpečiť tovar 
zodpovedajúcej kvality od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho 
časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu, zásadne vždy po písomnom 
dohovore s predávajúcim. 

 
3. Vo výnimočných prípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, 

je tento oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, 
v nevyhnutne potrebnom množstve na pokrytie nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, 
po písomnom dohovore s predávajúcim. Spôsob dorozumievania dohodnú účastníci mimo 
rámca tejto zmluvy. 

 
V. 

Sankcie za omeškanie 
 

1. Pokiaľ kupujúci mešká s peňažným plnením dohodnutým v článku III. bod 7 tejto zmluvy, 
predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok za omeškanie s peňažným plnením vo 
výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po splatnosti 
príslušnej faktúry, až do dňa jej úhrady pripísaním na účet predávajúceho. 

 
2. Ak predávajúci mešká s plnením termínu dodávky objednaného tovaru v zmysle článku II. bod 

2 tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vyúčtovať predávajúcemu za omeškanie s plnením 
dodávky tovaru sankciu /pokutu/ vo výške 0,05% hodnoty objednanej dodávky tovaru za 
každý deň omeškania, až do dňa uskutočneného plnenia. Deň splnenia dodávky sa do 
omeškania nepočíta, pokiaľ došlo k dodaniu /odovzdaniu/ tovaru na dohodnutom mieste v 
pracovný deň kalendárneho týždňa, do 12:00 hodiny, denného času. 

 
 

VI. 
Doba platnosti zmluvy 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, t.j. od 01.04.2016. 
 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov . 
 

3. Zmluvu je možné ukončiť:  
a/ písomnou dohodou zmluvných strán 
b/ písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany a to bez uvedenia dôvodu. 
 

 



Dohoda o zániku zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami 
účastníkov. 
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strany. 
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

Občianskeho zákonníka  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané zmluvnými stranami. 

 
3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom a podmienkami tejto zmluvy 

riadne oboznámili, porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili jej 
platnému uzatvoreniu. Vyhlasujú, že dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle 
vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne. Na znak súhlasu potvrdzujú zmluvné dojednania 
vlastnoručným podpisom. 

 
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží tri vyhotovenia a 

predávajúci obdrží jedno vyhotovenia. 
 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - cenník jednotkových cien, potvrdený 
vlastnoručnými podpismi oprávnenými osobami konajúcimi v mene účastníkov tejto zmluvy, 
príloha č. 2 – platné vyhlásenie zhody na výrobok  a platné certifikáty k výrobku a príloha č.3 – 
overená kópia výpisu z Obchodného registra. 

 
 
 
 
 
V Kočovciach dňa ....................                                                         V Sučanoch dňa ..................... 
 
 
 
 
                                                                                              
...........................................                                                            ........................................................... 
      Predávajúci                                                                                            Kupujúci 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – Cenník jednotkových cien sortimentu 
Príloha č.2 – Platné vyhlásenie zhody výrobku a platné certifikáty 
Príloha č.3 – Overená kópia výpisu z Obchodného registra 


