
K Ú P N O - P R E D A J N Á Z M L U V A 

predávajúci: Lekáreň Beatrix s.r.o. 
Kollárova 17 
036 01 Martin 
v zastúpení: PhMr. Margita Ondraská 
IČO: 31589936 
DIČ: 2020603992 
bankové spojenie: SLSP a.s., Martin 
číslo účtu: 351178126/0900 

kupujúci: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Hradiská 20 
038 52 Sučany 
v zastúpení: MUDr. Ľubomír Strelka, riaditeľ 
IČO: 17335612 
DIČ: 2020598888 
bankové spojenie: SLSP a.s., Martin 
číslo účtu: 0350212193/0900 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je predaj a kúpa farmaceutických výrobkov a zdravotníckeho 
materiálu v množstve, podľa objednávok kupujúceho. 

Článok II. 
Povinnosti predávajúceho 

2.1 Lekáreň sa zaväzuje dodať kupujúcemu lieky a zdravotný materiál podľa objednávky . 
2.2 Lekáreň je povinná dodať lieky a zdravotný materiál v akosti a vyhotovení, ktoré 
zodpovedá účelu použitia. 

Článok III. 
Obchodná prirážka 

3.1 Obchodná prirážka lekárne je stanovená maximálne na 10% u všetkých dodaných 
farmaceutických výrobkov a zdravotníckeho materiálu. 



Článok IV. 
Cena tovaru 

4.1 Cena tovaruje popísaná v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. Cena v cenovej ponuke je členená na; názov položky, veľkosť balenia 
predpokladané množstvo za jeden rok, cena bez D P H , sadzba D P H , cena s D P H a kusová 
cena s D P H stanovená v mene SKK. 
4.2. Cena tovaru sa môže zvýšiť alebo znížiť len v týchto prípadoch: 
a/ v prípade zmien cien výrobcom 
b/ pri celoplošných zmenách D P H 
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny ceny tovaru sa budú riešiť rokovaním 
zmluvných strán, pričom podľa dohody zmluvných strán, bude výsledkom tohto rokovania 
písomný dodatok k tejto zmluve. 
4.4. Celková zmluvná cena bez D P H je 4 897 307,37 Sk, vrátane D P H 5 827 756,80 Sk 

Článok V. 
Miesto plnenia 

5.1. Predávajúci vydá predmet zmluvy v lekárni Beatrix Psychiatrickej liečebne Sučany a to 
vrchnej sestre alebo osobe poverenej na prevzatie predmetu zmluvy. 

Článok VI. 
Dodacie podmienil 

6.1. Predávajúci vydá kupujúcemu tovar v predpokladanom množstve za obdobie trvania 
zmluvy v čiastkových dodávkach na základe písomnej, telefonickej alebo faxovej 
objednávky, resp. kombináciou týchto možností, v ktorej uvedie konkrétne množstvá 
a sortiment objednávaného tovaru. 
6.2. Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu do 24 hodín od prevzatia objednávky. 
6.3. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou. 

Článok VII. 
Spôsob fakturácie a splatnosť kúpnej ceny 

7.1. Lekáreň vyfakturuje expedované lieky a zdravotný materiál 4x do mesiaca a faktúru 
odovzdá kupujúcemu. 
7.2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona 
o účtovníctve a podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. 
7.3. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr bola stanovená zmluvnými stranami na 60 dní odo 
dňa doručenia kupujúcemu. 
7.4. V prípade omeškania úhrady, sa účastníci zmluvy dohodli na sadzbe úrokov z omeškania 
vo výške 0,05% za každý deň omeškania počítajúc odo dňa splatnosti faktúry. 
7.5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavky. 



Článok VIII. 
Reklamačný poriadok 

8.1. Chyby dodávok, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, neúplnosť 
dodávky) reklamuje kupujúci bez omeškania, najneskôr do 3 dní od prevzatia dodávky. 
8.2. Chyby akosti reklamuje kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto chyby zistil, 
najneskôr však do konca záručnej doby, ktorá platí do konca doby použiteľnosti. 
8.3. Chyby reklamuje kupujúci písomne. 
8.4. Nároky z chýb budú riešené: dodaním chýbajúceho lieku alebo zdravotného materiálu 
a to do 3 dní od podania reklamácie, v prípade, že nebude možné lieky alebo materiál dodať, 
vec bude riešená dobropisom, chyby akosti budú riešené výmenou za lieky vyhovujúce. 

Táto zmluva sa uzatvára od 9.marca2006 do9.marca2007 
Zmluva môže byť zmenená na základe súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy môže 
odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné 
podmienky. 
Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu doručenia písomného odstúpenia. 

Účastníci sa riadia touto zmluvou , Obchodným zákonníkom a ďalšími príslušnými právnymi 
predpismi. 

V Martine dňa 9.3.006 V Sučanoch dňa 9.3.2006 

Článok IX. 
Doba trvania zmluvy 

predávajúci kupujúci 


