
 
 

Kúpna zmluva č. ÚVN-22-18/2013_093  
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. 1.  

Zmluvné strany 
 

1.1. Kupujúci:             :Ústredná vojenská nemocnica SNP  
      Ružomberok-FN 

                                                           Ul. gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok    
V zastúpení štatutárneho orgánu :MUDr. Jozef JEŽÍK 
Bankové spojenie   :Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu    :7000177393/8180 
IČO     :319 364 15 
DIČ     :2020590187 
IČ  DPH     :SK2020590187 
Telefón/fax    :044/4382663, fax: 4382683 
Osoby opravené jednať vo veciach 
technických a realizačných  :Ing. Lucia Balážová 
Telefón     :Tel:044/438 2603, fax: 044/438 2904 
              
                               
1.2. Predávajúci:                   
Obchodný názov firmy                         : UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová 
        spoločnosť 
Miesto a sídlo     : Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 
V zastúpení    : RNDr. Tomislav Jurik, CSc. – predseda  
        predstavenstva 
        Mgr. Michael Kotouček – riaditeľ pre predaj 
Oprávnený rokovať vo veciach 
zmluvných a technických  : Ing. Mária Schmidtová   
Bankové spojenie   : TATRA BANKA, a.s. 
Číslo účtu    : 262005048/1100 
IČO     : 31625657 
IČ pre DPH    : SK2020468780 
Tel./fax     : +421 46 51 54 146, +421 46 51 54 107 
Zápis v obchodnom registri : Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 272/R 

 
 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom 
postupu zadania  podlimitnej zákazky 13239  -WYT  v súlade s §  100 a §102  Zákona  
25 / 2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Čl.2 
 Predmet zmluvy 

 
2.1.Predávajúci dodá a kupujúci odoberie “NÁPLASTI“ v predpokladanom rozsahu 
uvedenom   v článku 4. bod 4.2. tejto zmluvy. 
 
2.2 Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku 4., bod 4.2  kupujúcemu  podľa 
podmienok tejto zmluvy dodať a kupujúci sa zaväzuje  za riadne dodaný tovar zaplatiť. 
 
2.3      Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru 
na obdobie 12 mesiacov, toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho  
k odobratiu tohto množstva. V prípade, že potreba kupujúceho predmetného tovaru počas  
účinnosti tejto zmluvy bude vyššia ako je uvedené v článku IV., bod 4.2  , kupujúci si  
vyhradzuje uzavrieť dodatok k tejto zmluve na odber vyššieho predpokladaného množstva. 
 
2.4 V prípade, že počas účinnosti tejto zmluvy kupujúci neodoberie predpokladané 
množstvá tovaru podľa čl. 4 , bod 4.2 , môže dodatkom k tejto zmluve predlžiť účinnosť tejto 
zmluvy do predpokladaného termínu odberu celého množstva tovaru uvedeného v článku 
IV., bod 4.2  . 
               



2.5 V prípade ak bude na trhu akciová cenová ponuka od iného dodávateľa, ktorá bude  
minimálne o 10 % nižšia ako dohodnuté ceny v bode 4.2, kupujúci upovedomí o takejto  
cenovej ponuke dodávateľa. Ak dodávateľ neupraví svoju cenovú ponuku na úroveň 
akciovej,  kupujúci si vyhradzuje právo nakúpiť akciový tovar od akciového dodávateľa. 
 
 

Čl. 3 
 Čas plnenia  

 
3.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti.  
 
3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodávať predmet zmluvy počas 12 mesiacov 
priebežne podľa potreby do 5 pracovných dní od obdržania objednávky. 
 
3.3 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  oprávnenými zástupcami 
zmluvných  strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
 

Čl. 4 
Cena predmetu zmluvy 

 
4.1    Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade  so  zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena pre  
jednotlivé položky predmetu plnenia  je maximálna a fixná a jej zmena počas trvania  tejto 
zmluvy je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma zluvnými stranami 
formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. V jednotkových 
cenách sú zahrnuté náklady na dodávku tovaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 
 

Skup. Názov položky Rozmer Počet 
MJ MJ ŠUKL Názo položky Popis položky 

Sadzb
a DPH 

v % 
Cena za MJ 
v € bez DPH 

Cena 
celkom 
v € bez 

DPH 

1,25cm x 9,1m 350  ks A22825 3M MICROPORE 15300 24KS 
BIELA 1,25CMX9,1 

1,25CMX9,1M CIEVKA, 
SPECIALNY PAPIER 10 0,261666667 91,58 

2,5cm x 9,1m 450  ks A22825 3M MICROPORE 15301 12KS 
BIELA 2,5CMX9,1M 

2,5CMX9,1M CIEVKA, 
SPECIALNY PEPIER 10 0,523333333 235,5 1. 

Náplasť na 
papierovej 
podložke  

5cm x 9,1m 500  ks A22825 3M MICROPORE 6KS 
5CMX9,1M BIELA 

5CMX9,1M CIEVKA, 
SPECIALNY PEPIER 10 1,056666667 528,33 

1,25cm x 9,1m 300  ks A22826 3M TRANSPORE 15270 24KS 
1,25CMX9,1M 

1,25CMX9,1M CIEVKA, 
TRANSPARENTNA 10 0,292083333 87,63 

2,5cm x 9,1m 1200  ks A22826 3M TRANSPORE 15271 12KS 
2,5CMX9,1M 

2,5CMX9,1M CIEVKA, 
TRANSPARENTNA 10 0,594166667 713 2. Transparentná 

náplasť 

5cm x 9,1m 200  ks A22826 3M TRANSPORE 6KS 
5CMX9,1M 

5CMX9,1M CIEVKA, 
TRANSPARENTNA 10 1,188333333 237,67 

2,5cm x 9,1m 900  ks A38835 SILKAFIX 2,5CMX9,1M 
FIX.NAPLAST 12KS 

2,5CMX9,1M BALENIE 
12KS 10 1,610833333 1449,75 

3. Hodvábna 
náplasť 

5cm x 9,1m 1800 ks A38836 SILKAFIX 5CMX9,1M  FIX. 
NAPLAST 6KS 

5CMX9,1M BALENIE 
6KS 10 2,115 3807 

10cm x 10m  220  ks A38851 CURAFIX H 10CMX10M 1KS, ROLOVANA 
NAPLAST 10 4,13 908,6 

4. 
Náplasť z 
netkanej 
textílie - rolky 15cm x 10m  220  ks A38852 CURAFIX H 15CMX10M 1KS, ROLOVANA 

NAPLAST 10 5,54 1218,8 

1,25cm x 9,1m 
rolka 500  ks A38828 POROFIX 1,25CMX9,1M 18KS 1,25CMX9,1M BALENIE 

18KS 10 1,641111111 820,56 

2,5cm x 9,1m 
rolka 1800 ks A38840 POROFIX 2,5CMX9,1M  12KS 2,5CMX9,1M BALENIE 

12KS 10 3,473333333 6252 5. 
Fixačná 
náplasť - rolka 
nesterilná  

5cm x 9,1m 
rolka 210 ks A38830 POROFIX 5CMX9,1M 6KS 5CMX9,1M BALENIE 

6KS 10 5,496666667 1154,3 

6. Štvorec 
sterilný 6cm x 7cm 3000 ks A80077, 

A80087 
TEGADERM 3M 1623W 4KS 
TRANS. KRYTIE 6X7CM 4KS,6X7CM, NAPLAST 10 0,2825 847,5 

10cm x 10cm  200 ks   OPRAFLEX 10X10CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,654 130,8 

10cm x 15cm 200 ks   OPRAFLEX 10X15CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,654 130,8 

16cm x 5cm 640 ks   OPRAFLEX 16X5CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,654 418,56 

20cm x 30cm 500 ks   OPRAFLEX 20X30CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 1,51 755 

45cm x 50cm 500 ks   OPRAFLEX 45X50CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 3,524 1762 

7. Operačná fólia 

55cm x 80cm 500 ks   OPRAFLEX 55X80CM 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 7,551 3775,5 

10cm x 20cm 120 ks   
OPRAFLEX 10X20CM 
INCIZNA FOLIA 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 1,107 132,84 

15cm x 20cm 200 ks A38856 
OPRAFLEX 15X20CM 
INCIZNA FOLIA 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 1,107 221,4 

44cm x 35cm 100 ks   
OPRAFLEX 44X35CM 
INCIZNA FOLIA 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 3,02 302 

8. Antimikrobiáln
a incízna fólia 

44cm x 56cm 120 ks   
OPRAFLEX 44X56CM 
INCIZNA FOLIA 
RAUCODROPE 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 6,041 724,92 

5cm x 7cm 20 ks A39608 SUPRASORB F NESTERIL. 
5X7CM 10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,302 6,04 

5cm x 10cm 160 ks   SUPRASORB F NESTERIL. 
5X10CM 10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,604 96,64 

10cm x 10cm  50 ks   SUPRASORB F NESTERIL. 
10X10CM 10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,604 30,2 

10cm x 15cm 120 ks   SUPRASORB F NESTERIL. 
10X15CM 10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 0,604 72,48 

9. 
Samolepiaca 
fixačná náplasť 
nesterilná 

10cm x 20cm 60 ks   SUPRASORB F NESTERIL. 
10X20CM 10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 1,41 84,6 

10cm x 25cm 20 ks A39612 SUPRASORB F ST. 10X25CM 
10KS 

BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 1,41 28,2 

10. 
Samolepiaca 
fixačná náplasť 
sterilná 10cm x 30cm 30 ks   SUPRASORB F ST. 10X30CM 

10KS 
BALENIE OBSAHUJE 
10KS 10 2,366 70,98 

11. Náplasť - 
náhrada šitia 6mm x 80mm 2000 ks A39728 OMNISTRIP 6X76MM 50KS 10 0,4346 869,2 

           
 Cena celkom bez DPH 27 964,37     
 Sadzba DPH v % 10,00     
 Sadzba DPH v EUR 2 796,44     
 Cena celkom s DPH 30 760,81     

 



 
 

Čl. 5 
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 
5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – 

FN,  Odbor farmácie a zdravotníckej techniky, ulica gen. Miloša Vesela 21,  034 26 
Ružomberok.    

 
5.2 Predávajúci je povinný dodávať predmet zmluvy do miesta plnenia do  5   pracovných 

dní od obdržania objednávky z odboru farmácie a zdravotníckej techniky priebežne po 
dobu 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy.  

 
5.3 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé 

výrobky tejto zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia  bude potvrdené 
zástupcom kupujúceho na dodacom liste a preberacom protokole. Po dodaní 
a zaškolení personálu začína plynúť záručná doba. Pre potreby riadneho materiálového 
zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny podľa  zmluvy. 

 
5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník oddelenia 

zdravotníckych pomôcok odboru farmácie a zdravotníckej techniky alebo poverená 
osoba.  

 
5.5 Predávajúci je povinný čo najskôr po obdržaní objednávky vyrozumieť o termíne 

dodania predmetu zmluvy. 
 
5.6   Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé 

výrobky tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky musia byť tieto sprievodné dokumenty: 
 
 
5.6.1 Dodací list potvrdený expedientom dodávateľa (3x rovnopis), prevzatie predmetu 
zmluvy v mieste dodania, 
5.6.2 Originál daňového dokadu (3x výtlačky ) s uvedením čísla kúpnej zmluvy 
a objednávky. 
 

5.7   Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením  
     úseku farmácie a zdravotníckej techniky - Ing. Lucia Balážová alebo iná poverená 
osoba. 
 

5.8   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom 
prevzatia  

        na dodacom liste. Okamihom prevzatia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho aj  
        nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy. 
 
 

Čl. 6 
Povinnosti predávajúceho 

6.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu, v akosti 
a vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa technické a kvalitatívne parametre 
podľa platnej výrobnej dokumentácie a príslušných platných noriem. Predávajúci je 
povinný informovať písomne kupujúceho v prípade, že dodáva predmet zmluvy s dobou 
použiteľnosti kratšou ako 6 mesiacov. 

6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie 
a užívanie predmetu zmluvy v slovenskom jazyku podľa bodu 6.1. 

6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu  všetky príčiny, ktoré 
môžu ohroziť plnenie predmetu tejto  zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného 
oznámenia  výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné  plnenie predmetu 
zmluvy. 

6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní reklamácie  podať svoje stanovisko k 
reklamácii. 



 
 
 

Čl. 7 
Platobné podmienky 

7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný predmet zmluvy kupujúcemu a faktúru s dodacím 
listom odovzdá príjemcovi  pri prevzatí podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu obstarania  
Ing. Lucii Balážovej  resp. poverenému zástupcovi.  

7.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákonom č. 222/2004  Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch 
originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

7.2.1 Označenie predávajúce a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 
7.2.2 IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho 
7.2.3  Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, jednotkové  ceny 

s DPH ,  
ceny celkom 
7.2.4  Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia 

  7.2.5  Celková faktúrovaná suma 
           7.2.6  Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP 
Ružomberok - FN 
 
7.3 Splatnosť faktúr je 60 dní od dodania predmetu zmluvy. Kupujúci môže po dohode s  

predávajúcim na základe finančných možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. 
Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy, podpísaní 
preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou.  

 

7.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo 
obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry. 

7.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny. 

7.6 Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky predmetu zmluvy podľa  fakturácie na účet 
predávajúceho v termíne splatnosti. 

7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
 

Čl. 8 
Povinnosti kupujúceho 

8.1 Vady predmetu zmluvy,  ktoré sú zjavné (nezrovnalosti  v množstve, porušenosť, úplnosť 
dodávky)  reklamuje kupujúci  písomne bez meškania, najneskôr do 10  dní od prevzatia 
dodávky. 

8.2 Vady akosti reklamuje kupujúci  písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady 
zistil, najneskôr však do  konca záručnej lehoty. 

8.3 Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci  písomne. 

8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
8.4.1  Číslo zmluvy 
8.4.2   Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo) 
8.4.3   protokol o vadách ( presný popis vád) 

8.5 Nároky kupujúceho  z vád tovaru: 
 8.5.1   požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy 
 8.5.2   požadovať náhradný tovar  výmenou za tovar vadný 
 
 8.5.3   požadovať odstránenie vadného tovaru 
    8.5.4   odstúpiť od zmluvy 



 

8.6 Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení 
o vadách  

8.7 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu  do 14 dní. 

8.8 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom 
termíne, prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci 
z firmy výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia 
posudok o skutkovom stave reklamácie a určia povahu vzniknutej vady na tovare. 
Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady škody 
je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v predmetnej 
záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka .                    

8.9 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že 
zo strany kupujúceho boli  dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie. 

 
 

Čl. 9 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
9.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu za každý 
začatý deň z omeškania, najviac však 3 % z ceny nedodaného predmetu tejto zmluvy. 
Základom pre výpočet sú ceny s DPH. 

  
9.2  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny vyfakturovanej predávajúcim 

na základe tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 
0,03% z neuhradenej sumy za každý začatý deň  omeškania, najviac však do výšky 3% 
z neuhradenej  sumy. 

 
9.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve v dohodnutej 

dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,64 € za každý začatý deň 
omeškania. 

 
9.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na 

tom v akej výške vznikne druhej strane škoda. 
 
 
 
 
 

Čl. 10 
Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch  zmluvných strán. Od 
zmluvy môže odstúpiť účastník, ak  druhý účastník závažným spôsobom porušuje 
dohodnuté  zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne 
upozornený. 

10.2 Ak nie je dohodnuté inak, účastníci sa riadia touto zmluvou, Obchodným zákonníkom a    
ďalšími príslušnými predpismi. 

10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch  zmluvných 
strán.  

 

 

 

 



 

 

Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

11.1    Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený      
ustanovenia Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

11.2    Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

11.3 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dobrovoľne  vlastnoručne podpísali. 

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé právnym úkonom. 

11.5 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho. 
 
11.6     Táto kúpna 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 Bojniciach dňa 17.09.2013       V Ružomberku, dňa 23.09.2013 
 

 
 
 
 

.................................................................  .................................................................. 
RNDr. Tomislav Jurik, CSc.                   MUDr. Jozef Ježík   

            predseda  predstavenstva                  riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN 
  
 

.................................................................. 
            Mgr. Michael Kotouček  
            riaditeľ pre predaj 


