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Kúpna zmluva č. 2011/OBCH/IF/367 
na dodávku liekov a liečiv pre časti č. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,24,25,26,7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 
uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č.513/1991 Z. z.  Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  a  zákona   č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Verejný obstarávateľ: 
Názov:   Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 
    (ďalej len PNVZ) 
Adresa/Sídlo:  Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie 
Štatutárny zástupca: MUDr.Mária Kabátová, riaditeľka nemocnice 
Osoby oprávnené: -rokovať vo veciach zmluvných, technických  a prevádzkových 

                                   Ing. Karol Jelenák, námestník THU 
IČO:    00607274 
DIČ:    2021103172 
IČ DPH:    SK 2021103172 
Bankové spojenie:              Štátna pokladnica, Bratislava 
Č.účtu:     7000287090/8180 

        Kontakt:    037/6548 212 
        Fax:    037/6548 127 
        ( ďalej „ Kupujúci“) 
 
        a 
 
 
1.2 Uchádzač: 

                          
PREDÁVAJÚCI: 

 MED-ART, spol. s r.o. 
 sídlo: Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 
 prevádzka: závod 01 NITRA, Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 
 štatutárny orgán: PharmDr. Ján Holec, konateľ spoločnosti 
 IČO: 34113924      
 IČ DPH: SK 2020411085  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu: 2627210094/1100  
 Zápis v Obch.registri : Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, Vložka: 21831/N 

( ďalej „ Predávajúci“ )      
 

Článok 2 
Podklady pre uzavretie tejto zmluvy 

 
1.  Táto kúpna zmluva ( ďalej len „zmluva“)  sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania , 

evidenčné číslo spisu verejného obstarávateľa VZ 02-2010 PLZ, v zmysle zákona   č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) a spĺňa podmienky pre podlimitnú zákazku. Verejný obstarávateľ použil 
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na obstaranie predmetu  tejto zmluvy postup verejného obstarávania – verejná súťaž  – v zmysle ust. § 24 
zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 

Článok 3 
Právne predpisy 

 

1.  Vzájomné vzťahy zmluvných strán tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z .z., zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

Článok 4 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predávajúci je úspešný uchádzač verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, evidenčné číslo 

spisu verejného obstarávateľa VZ 02-2010 PLZ. 
 
2. V obsahu tejto zmluvy účastníci upravujú podmienky na dodávku liekov a liečiv definovaných v častiach č.  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,24,25,26,7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 
súťažných podkladov a to : 

Časť Názov 

1 Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou 
2 Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy 
3 Preháňadlá 
4 Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá 
5 Vitamíny 
6 Minerálne doplnky 
7 Antitrombotické činidlá 
8 Antihemoragiká 
9 Antianemické prípravky 
10 Liečivá pre srdcovocievny systém 
11 Diuretiká 
12 Vazoprotektory 
13 Antihemoroidiká na lokálne použitie 
14 Betablokátorové činidlá 
15 Kalciové upchávače kanálikov 
16 Liečivá pre dermatológiu 
17 Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie 
18 Kortikosteroidy na dermatologické použitie a pre dermatologické prípravky 
19 Prípravky proti akné 
20 Liečivá pre muskuloskeletálny systém 
21 Protizápalové a protireumatické prípravky 
22 Svalové relaxanciá 
23 Liečivá pre močovopohlavný systém 
24 Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému 
25 Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 
26 Anestetiká 
27 Analgetiká 
28 Antiepileptiká 
29 Liečivá proti Parkinsonovej chorobe 
30 Psycholeptiká 
31 Psychoanaleptiká 
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32 Ostatné liečivá pre nervový systém 
33 Oftalmologiká 
34 Liečivá pre dýchací systém 
35 Antihistaminiká na systémové použitie 
36 Lekárske roztoky 
37 Infúzne roztoky 
38 Injektovateľné roztoky 
39 Glukózové roztoky 
40 Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov 

 
ktoré budú v priebehu platnosti zmluvy realizované plneniami strán v rozsahu podľa potrieb kupujúceho na 
základe písomných objednávok, pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými 
sú zmluvné strany viazané. Tovar sa bude dodávať v originálnych baleniach. 

 
3. Rozbor – stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky liekov a liečiv podľa bodu 2, 

ktoré budú predmetom písomných objednávok, je uvedený v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy.  

 
4. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy, z dôvodov okolností, dodať tovar podľa 

čiastkovej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvalite od iného 
predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho časovej potreby. 

 
 

Článok 5  
Miesto a termín plnenia 

 
1. Sklad  lekárne spoločnosti Zdenpharm, s.r.o., Hornočermánska 4, Nitra 949 01. 
 
2. Predávajúci sa zaväzuje, že objednané množstvo a druh tovarov dodá v plnom rozsahu a termíne 

stanovenom objednávkou na požadované miesto určenia podľa bodu 1. V prípade, že to nie je schopný 
splniť, oboznámi o tom kupujúceho pred termínom dodania telefonicky na stanovené telefónne číslo 
podľa miesta odberu a zároveň mu to okamžite oznámi aj písomne . Prípadné zmeny zo strany 
kupujúceho v množstve , kvalite, druhu alebo termíne dodávky už objednaného tovaru je kupujúci 
povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky minimálne 15 hodín pred termínom dodania na tel. číslo 
0800 / 606 700. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu objednaný tovar do miesta dodania  denne (alebo podľa 
dohody), do 2 pracovných dní  od obdržania objednávky podanej telefonicky, faxom alebo e-mailom. 
Tovar bude predávajúci dodávať v baleniach podľa prílohy ku zmluve.  

 
4. Kupujúci sa zaväzuje riadne prevziať predmet plnenia prostredníctvom pracovníka zmluvnej lekárne 

podľa dodacieho listu pri uskutočnení dodávky, ktorý bude mať všetky náležitosti, t.j. číslo dodacieho 
listu, dátum vystavenia, množstvo a akosť dodaného tovaru, cenu za mernú jednotku s DPH jednotlivo aj 
celkom, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka. 
 

 
Článok 6 

Cena  
 

1. Ceny liekov sú stanovené dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva vykonáva zákon č.18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutú cenu predmetu kúpy je možné meniť len  po 
vzájomnej dohode  oboch  zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

2. Kúpna cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách. 
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3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane nákladov na dopravu spojené 
s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania. 

4. Množstvo liekov určujú  jednotlivé písomné objednávky kupujúceho, vystavené v súlade s touto zmluvou.  

5. Úhradu kúpnej ceny za dodané lieky vykoná kupujúci na základe faktúr vyhotovených predávajúcim.  

6. V zmysle zákona o lieku 140 Z.z. sa zmluvné strany dohodli, že firma MED-ART s.r.o. (predávajúci), 
bude Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie (kupujúci) dodávať tovar, faktúrovať prostredníctvom 
lekárne ZDENPHARM s.r.o.. Lekáreň ZDENPHARM s.r.o. bude dodacie listy a faktúry vystavovať s 0% 
prirážky tak, aby boli dodržané podmienky tejto zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú originály dodacích listov potvrdené zmluvnou lekárňou.  

7. Písomná objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä nasledujúce náležitosti: 
- označenie zmluvných strán, 
- názov lieku, 
- celkové množstvo balení lieku, 
- čas plnenia, 
- miesto plnenia, 
- cenu tovaru uvedenú v prílohe č.1 zmluvy 
- podpis oprávneného zamestnanca kupujúceho. 

8. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto zmluvou. V prípade, ak 
faktúra nebude mať zákonom požadované náležitosti, dohodnuté prílohy  alebo nebude vecne správna 
a v súlade s touto zmluvou, kupujúci má právo vrátiť ju predávajúcemu na opravu, resp. doplnenie do 15 
dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, pričom k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti 
pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej resp. doplnenej faktúry 
kupujúcemu. 

9. Predávajúci je oprávnený fakturovať dodané lieky kupujúcemu 1-2 krát mesačne, po uplynutí  
kalendárneho mesiaca, v ktorom  zrealizoval všetky dodávky na  základe objednávok poskytovateľa  
zdravotnej starostlivosti. Ak o to požiada kupujúci. Spravidla ale predávajúci posiela s každou dodávkou 
faktúru za tovar. 

10. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu. 

 
11. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že cena celkom za tovar dodávaného predávajúcim 

v zmysle tejto zmluvy neprekročí počas trvania tejto zmluvy sumu platnú pre podlimitnú zákazku podľa 
zákona o verejnom obstarávaní. Jednotková cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č.  18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena  bez DPH v eurách jednotlivých 
požadovaných položiek podľa prílohy č.1. tejto zmluvy uvedenými pod poradovými číslami , sadzba 
DPH v %, výška DPH v eurách a celková cena vrátane DPH, balenia,obchodnej a dovoznej prirážky,cla, 
poistenia, dopravy na miesto dodania tovarov a ostatných odvodov v krajine kupujúceho.  

 
12. Spôsob tvorby cien v nasledujúcich obdobiach: Cenu je možné meniť iba pri zmene právnych predpisov 

upravujúcich oblasť cenotvorby liekov, pri zmenách sadzieb DPH na lieky. Ak dôjde k plošnému 
zníženiu cien liekov je predávajúci povinný túto skutočnosť premietnuť do úpravy cien liekov.  O zmene 
ceny musí byť vyhotovený písomný dodatok k zmluve, inak bude dohoda o zmene ceny neplatná.   

 
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, 
 

Opodstatnenosť návrhu na zmenu ceny podľa bodu b) preukazuje hodnoverným spôsobom predávajúci. 
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Článok 7 
Platobné podmienky 

 
 

1. Kupujúci neposkytuje zálohové platby. 
2. Platba bude  realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného  ústavu  

kupujúceho na základe vystavenej faktúry, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti. 
3. Predávajúcemu vzniká právo fakturovať dodávku tovaru na základe dodacieho listu potvrdeného 

pracovníkom zmluvnej lekárne. 
4. Zmluvné strany sa dohodli na štandardnej dobe splatnosti vystavených faktúr  do 60 dní odo dňa jej 

doručenia. 
5. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie, ak nebude v súlade s 

dodaným tovarom alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok 8 
Doba plnenia zmluvy  

 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 12 mesiacov od podpísania  zmluvy oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán.  
2. Pri nedodržaní zmluvných podmienok je možné túto zmluvu vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane.  

 
 

Článok 9 
Dohodnuté pokuty a penále 

 
1. V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do  omeškania  a je povinný 

zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05  % z fakturovanej ceny a to za každý deň 
omeškania, pokiaľ si tento nárok predávajúci uplatní. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného tovaru  a to za každý deň omeškania. 

 
Článok 10 

Záručná doba a záručné podmienky 
 
1.  Dodaný tovar nesmie mať v čase príjmu do zmluvnej lekárne vyčerpané viac ako 1/3 ( jednu tretinu) jeho 

expiračnej doby. V prípade , ak predávajúci dodá tovar, ktorý má v momente prevzatia pracovníkom 
zmluvnej lekárne vyčerpanú viac ako 1/3 (jednu tretinu) doby použiteľnosti ( expiračnej doby), má 
kupujúci právo tovar vrátiť. 

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar v čase jeho preberania. Dodaný tovar má 
vady, ak nezodpovedá množstvu alebo kvalite dohodnutej v tejto zmluve. Vybavovanie reklamácii sa 
riadi podľa platných ustanovení tejto zmluvy a podľa Obchodného zákonníka a platného reklamačného 
poriadku predávajúceho. 

3. Nároky kupujúceho pri dodávke vadného tovaru zanikajú, ak nie sú reklamované nasledujúcim spôsobom:  
- prípadné vady zistené pri prebierke sa reklamujú ihneď na dodacom liste 

prípadným neprevzatím tovaru, ak ide o chyby zjavné 
- skryté vady musia byť reklamované písomne do 24 hodín od ich zistenia 

       Kontakt a adresa  predávajúceho : Centrum služieb zákazníkov zelená linka 0800 606 700  v čase 7:00-
18:30  
       mail: centrum.sluzieb@med-art.sk, adresa: Med-Art spol.s r.o. Hornočermanská 4, 949 01 Nitra 




