
RÁMCOVÁ ZMLUVÁ O DODANÍ TOVARU FRAMEWORK AGREEMENT ON SALES OF 
GOODS 

(ďalej len „Zmluva“) (hereinafter as the „Agreement”) 

 

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, medzi: 

concluded pursuant to Article 269 sec.2 of the 
Act No. 513/1991 of the Coll., Commercial Code, 

as amended between: 
  

Bayer, spol. s r.o. 

Registered office at Einsteinova 25, Bratislava 
851 01, Slovak republic 
Identification no.: 35 759 143  
Tax Identification no.: 2020253818 
VAT reg. no.: SK2020253818 
Bank: COMMERZBANK 
Account no.: 0070000604/8050 
IBAN: SK8280500000000070000604 
Represented by Frank Alexander Held, the 
managing director Registered with the 
Commercial register of District court Bratislava I, 
section sro, file no. 18413/B 
(hereinafter as the „Seller“ or “Bayer”) 

Bayer, spol. s r.o. 

so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, 
Slovenská republika 
IČO: 35 759 143  
DIČ: 2020253818, 
IČ DPH: SK2020253818 
Bankové spojenie: COMMERZBANK 
Č. účtu: 0070000604/8050 
IBAN: SK8280500000000070000604   
zastúpená Frank Alexander Held, konateľ 
zapísaná v Obchodnom registri vedeným 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka 
18413/B 
(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Bayer“) 
 
a 
 
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 

so sídlom Rastislavova 43, Košice 041 91, 
Slovenská republika  
IČO: 36 603 350 
DIČ: 2022124159 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
IBAN: SK1411110000001425032002 
Zastúpená: MUDr. Nataša Dunková, Ing. Beáta 
Semrádová  
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
vedeným Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, 
vložka 1371/V 
(ďalej len „Kupujúci“) 

 
and 
 
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.  

Registered office at Rastislavova 43, Košice 041 
91, Slovak republic  
Identification no.: 36 603 350 
Tax Identification no.: 2022124159 
Bank: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
IBAN: SK1411110000001425032002 
Represented by: MUDr. Nataša Dunková, Ing. 
Beáta Semrádová 
Company registered with the Commercial register 
of District court Košice I, section Sa, file no. 
1371/V 
(hereinafter as the „Buyer“) 
 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj len ako 
„Zmluvné strany“ alebo ktorýkoľvek z nich ako 
„Zmluvná strana“) 

 

(Seller and Buyer together hereinafter as the 
„Parties“ or any of the as the „Party“) 
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Preambula 

 

Preamble 

1. Predávajúci je právnickou osobou plne 
spôsobilou na právne úkony, práva a 
povinnosti, ktorá v rámci svojej činnosti 
distribuuje na trhu v Slovenskej republike 
humánne lieky, výživové doplnky, 
kozmetické prípravky a zdravotnícke 
pomôcky. 

1. The Seller is the legal entity with full legal 
capacity, eligible for rights and obligations, 
which shall distribute to the market of Slovak 
Republic medicaments, nutritional 
supplements, cosmetics and medical devices 
within the scope of its business activities. 

2. Kupujúci je právnickou osobou plne 
spôsobilou na právne úkony, práva a 
povinnosti, ktorá je v súlade s platnými 
právnymi predpismi držiteľom povolenia 
na poskytovanie lekárenskej 
starostlivosti v  nemocničnej lekárni 
s oddelením výdaja liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín verejnosti. 

2. The Buyer is the legal entity with full legal  
capacity, elegible for rights and obligations 
which has a licence to provide pharmacy care 
at the hospital pharmacy with the department 
for dispensation of drugs, medical devices 
and food supllements to the public in 
accordance with the relevant laws.  

3. Zmluvné strany majú záujem dohodnúť sa 
na úprave vzájomných vzťahov, a to za 
podmienok stanovených touto Zmluvou. 

3. The Parties are interested to negotiate the 
regulation of their mutual relations, under the 
condition stated herein. 

 

Článok I. 

 

Article I. 

1. Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava 
vzájomných vzťahov medzi Predávajúcim 
a Kupujúcim, ktoré vzniknú pri uzatváraní 
jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv, 
ktorých predmetom bude predaj tovaru 
Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho uhradiť 
kúpnu cenu za dodaný tovar, pričom tieto 
zmluvy budú uzatvárané na základe 
objednávok podaných Kupujúcim a 
doručených Predávajúcemu v súlade s 
touto Zmluvou (ďalej len „Objednávka“) 
a potvrdením Objednávok zo strany 
Predávajúceho (ďalej len „Čiastková 
kúpna zmluva“). 

1. The subject of the Agreement shall be the 
general regulation of the mutual relations 
between the Seller and Buyer, which will arise 
from the conclusion of individual partial sales 
contracts, which subject matter shall be the 
sale of goods to the Buyer and comitment of 
the Buyer to pay the price for goods, such 
contracts shall be concluded on the basis of 
the purchase orders given by the Buyer and 
delivered to the Seller in accordance with this 
Agreement (hereinafter as the „Order“) and 
confirmation of the Orders by the Buyer. 
(hereinafter as the „Partial sales contract“). 

2. Táto Zmluva má povahu všeobecných 
dodacích (obchodných) podmienok pre 
Čiastkové kúpne zmluvy. To znamená, že 
Čiastkové kúpne zmluvy sa budú riadiť 
ustanoveniami tejto Zmluvy, pokiaľ 
v Čiastkovej kúpnej zmluve nebude 
Zmluvnými stranami výslovne písomne 
dohodnuté inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností Zmluvné strany sa dohodli, že 
konkludentné plnenie zo Strany 

2. This Agreement shall represent the general 
delivery (business) terms for Partial sales 
contracts. It means Partial sales contracts 
shall be governed by the provisions of this 
Agreement, unless the provisions of the 
Partial sales contract shall not stipulate 
otherwise. In order to avoid any doubts the 
Parties have agreed that implied fulfillment of 
the Seller shall not be considered as the 
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Predávajúceho nie je možné považovať za 
výslovnú dohodu o odchylných 
ustanoveniach. 

explicit agreement about any different 
provisions.  

Článok II. Article II. 

Objednávky a uzatváranie Čiastkových 
kúpnych zmlúv 

Orders and conclusion of the Partial sales 
contracts 

1. Na základe tejto Zmluvy je Kupujúci 
oprávnený objednávať humánny liek 
Stivarga 40 mg filmom obalené tablety tbl 
flm 84(3x28)x40 mg (fľ.HDPE),  
ŠÚKL kód: 6959A.  

1. On the basis of this Agreement the Buyer 
shall be entritled to order human drug 
Stivarga 40 mg film tablets tbl flm 
84(3x28)x40 mg (fľ.HDPE),  
SUKL code: 6959A.  

2. Návrhom na uzatvorenie Čiastkovej kúpnej 
zmluvy je Objednávka. Objednávka 
Kupujúceho musí byť písomná a musí 
obsahovať nasledovné náležitosti: 

 názov, celú adresu a identifikačné číslo 
Kupujúceho, adresu dodania, 

 názov tovaru, balenie a požadované 
množstvo (ďalej len „Tovar“), 

 meno Kupujúceho alebo ním poverenej 
osoby a telefón 

2. Order shall be considered as the proposal for 
conclusion of the sales contract. Order of the 
Buyer must be in written and must contain 
following essentials:  

 name, full address and identification 
number of the Buyer, and the place of 
delivery 

 name of goods, package and requested 
amount (hereinafter as the „Goods“), 

 name of the Buyer or name of person 
authorized by Buyer, phone number 

  

Objednávka Tovaru musí byť doručená 
elektronicky na adresu:  
logistika@bayer.com 

Order of Goods must be in electronic form 
delivered to address:  
logistika@bayer.com 

3. Čiastková kúpna zmluva je uzatvorená 
potvrdením Objednávky zo strany 
Predávajúceho. Ak Predávajúci prijme 
Objednávku, môže tak urobiť písomne e-
mailom alebo konkludentne samotným 
dodaním Tovaru v súlade s touto Zmluvou. 
Pre vylúčenie pochybností berie Kupujúci 
na vedomie, že samotným zaslaním 
Objednávky podľa tejto Zmluvy mu 
nevzniká právo na uzatvorenie Čiastkovej 
kúpnej zmluvy. 

4. Pre Čiastkové kúpne zmluvy uzatvorené 
najneskôr v utorok toho ktorého týždňa, sa 
Predávajúci zaväzuje dodať Tovar 
najneskôr do piatku toho istého týždňa do 
15 hod. V prípade ak nie je piatok 
pracovným dňom, Tovar bude dodaný 
najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný 
deň.  

3. Partial sales contract shall be concluded by 
the confirmation of the Order by the Buyer. 
Acceptation of the Order by the Seller can be 
done in written, by e-mail or implied by the 
delivery of Goods in accordance with the 
Agreement. In order to avoid any doubts, the 
Buyer takes into consideration, that on the 
basis of sending of the Order according the 
Agreement the right to conclude the Partial 
sales contract shall not arise.  

 

4. For the Partial sale contracts concluded at the 
latest on Tuesday of any week the Seller 
undertakes to deliver the Goods no later than 
Friday of the same week at 3 pm. If Friday is 
not a business day the Seller undertakes to 
deliver the Goods no later than the next 
business day. 

mailto:logistika@bayer.com
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Článok III. 

Dodanie a prevzatie Tovaru 

Article III. 

Delivery and takeover of the Goods 

1. Tovar podľa jednotlivých Objednávok bude 
dodaný Kupujúcemu na miesto dodania 
podľa tejto Zmluvy v primeranej lehote 
(najneskôr do 7 pracovných dní) od 
momentu uzatvorenia Čiastkovej kúpnej 
zmluvy. Výnimku tvoria prípady, keď 
hodnota Čiastkovej kúpnej zmluvy 
presiahne hodnotu predbežnej celoročnej 
objednávky. V takomto prípade bude 
stanovený špeciálny termín dodania. 
O termíne pre vyzdvihnutie Tovaru podľa 
jednotlivých Objednávok bude Kupujúci 
informovaný oddelením Logistiky 
Predávajúceho. 

1. The Goods pursuant to the individual Orders 
will be delivered to the Buyer to the place of 
delivery within the reasonable period of time 
(no later than 7 working days) from the 
conclusion of the Partial sales contract. As 
exception shall be considered cases, when 
the value of the Partial sales contract exceeds 
the value of the preliminary annual order. For 
such a case special term of delivery shall be 
stipulated. The Buyer is informed about the 
date of takeover of Goods pursuant to 
individual Orders by the Seller’s department 
of logistics. 

2. Miestom dodania Tovaru je lekáreň 
Kupujúceho na adrese: 

Lekáreň Vitae  

Rastislavova 43, 041 91 Košice 

 

2. Place of delivery of Goods is the pharmacy of 
the Buyer of the address:  

Lekáreň Vitae  
Rastislavova 43, 041 91 Košice 

3. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca je 
povinný prevziať Tovar v mieste dodania 
a potvrdiť prijatie Tovaru podpisom na 
dodací list. Odmietnutie tohto podpisu sa 
považuje za odmietnutie prijatia Tovaru. 
Kupujúci je povinný prevziať aj neskôr 
dodaný Tovar, okrem prípadu keď výslovne 
v Objednávke uviedol, že o neskoršie 
dodanie Tovaru nemá záujem. Jedno 
vyhotovenie dodacieho listu, podpísané a 
opečiatkované Kupujúcim, zostane 
Predávajúcemu a druhé vyhotovenie bude 
odovzdané Kupujúcemu. Podpísaný dodací 
list plní funkciu odovzdávacieho protokolu k 
Tovaru. 

3. The Buyer or its authorized representative 
shall be obliged to takeover the Goods in the 
place of delivery and to confirm the 
acceptation of Goods by signing of delivery 
note. If the Buyer refuses to sign the delivery 
note it shall be considered as the it has 
refused to accept Goods. The Buyer shall be 
obliged to takeover Goods delivered even 
later except the Buyer has expressly 
stipulated in the Order, that it is not interested 
in later delivery of Goods. One execution of 
the delivery note, signed and sealed by the 
Buyer is for the Seller and another one for the 
Buyer. Signed delivery note shall be also 
considered as the handover protocol of 
Goods. 

4. Pokiaľ Kupujúci neprevezme Tovar v súlade 
s Čiastkovou kúpnou zmluvou, Predávajúci 
je oprávnený vyúčtovať mu náklady na 
skladovanie a zároveň má Predávajúci 
právo od Čiastkovej kúpnej zmluvy odstúpiť. 

4. If the Buyer does not take over Goods in 
acordance with the Partial sales contract the 
Seller shall be entitled to account for storage 
costs and also the Seller shall have the right 
to withdraw from the Partial sales contract. 

5. Písomnosti Predávajúceho, ktoré sú 
adresované Kupujúcemu, sa považujú za 
doručené druhý pracovný deň po ich 

5. Any documents of the Seller addressed to the 
Buyer shall be considered as delivered on 
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odoslaní na poslednú uvedenú adresu 
Kupujúceho. 

second business day after their sending to the 
last known address of the Buyer.  

6. Predávajúci znáša náklady na prepravu 
Tovaru, ktoré mu vzniknú v súvislosti s 
dodaním Tovaru do miesta dodania. 
Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť si 
druh a trasu prepravy Tovaru.  

6. The Seller bears its transport costs for Goods, 
which shall arise in relation to the delivery of 
Goods to the place of delivery. The Seller 
shall have the right to choose the type and 
road line of the transport of Goods. 

 

Článok IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Article IV. 
Price and terms of payment 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 
za humánny liek Stivarga Stivarga 40 mg 
filmom obalené tablety tbl flm 84(3x28)x40 
mg (fľ.HDPE), ŠÚKL kód: 6959A 
v sume 4.278,41 EUR (slovom štyri tisíc 
dvesto sedemdesiat osem euro 
štyridsaťjeden centov) bez DPH 

2. Kúpna cena za Tovar je splatná prevodom 
na bankový účet Predávajúceho, ktorý je 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na 
základe faktúry vystavenej Predávajúcim po 
dodaní Tovaru Kupujúcemu. Faktúra, 
vrátane opravenej alebo novej faktúry, je 
splatná 45 (štyridsaťpäť) dní od jej 
vystavenia. 

1. The Parties have agreed on the price for 
human drug Stivarga 40 mg film tablets tbl flm 
84(3x28)x40 mg (fľ.HDPE), SUKL code: 
6959A at the sum of EUR  4,278.41 (four 
thousand two hundred seventy eight euro and 
fourty one cents) without VAT. 

2. The price for the Goods shall be paid to the 
bank account of the Seller stipulated within 
the heading of this agreement on the basis of 
the invoice issued by the Seller upon the 
delivery of the Goods to the Buyer. The 
invoice shall be due 45 (fourty five) days from 
the date of issue. 

3. Dňom úhrady Kúpnej ceny a akejkoľvek inej 
peňažnej sumy podľa tejto Zmluvy sa 
rozumie deň pripísania príslušnej sumy na 
účet oprávnenej Zmluvnej strany.  

3.  The day of the paymet of the Price and any 
other amount of money according the 
Agreement shall be the day of the credit of the 
amount to the bank account of the entlitled 
Party. 

4. V prípade, že sa Kupujúci dostane do 
omeškania s platením Kúpnej ceny už 
dodaného Tovaru a/alebo je Kupujúci 
platobne neschopný (insolventný), obzvlášť 
ak bolo proti Kupujúcemu začaté konanie vo 
veci platobnej neschopnosti, alebo ak bol na 
majetok Kupujúceho vyhlásený konkurz, 
alebo ak sa Kupujúci nachádza v likvidácií, 
je Predávajúci oprávnený, avšak nie 
povinný, vyžadovať počas doby omeškania 
Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny už 
dodaného Tovaru platbu Kúpnej ceny za 
ďalšie dodania Tovaru Kupujúcemu vopred, 
pozastaviť dodanie alebo okamžite odstúpiť 
od Zmluvy. V prípade, že si Predávajúci za 
podmienok stanovených v tomto odseku 
vyžiada platbu Kúpnej ceny vopred, dodanie 

4.  If the Buyer is in delay with its commitment to 
pay the Price for the already delivered Goods 
and/or the Buyer becomes insolvent, 
particularly if the bankruptcy or insolvency 
proceeding against the Buyer has begun, or if 
resolution on liquidation of the Buyer has 
been adopted, the Seller is entitled, but not 
obliged unless the Buyer’s delay with the 
payment for the already delivered Goods to 
request the payment for further delivery of 
Goods in advance, to suspend the delivery or 
immediately wihdraw from the Agreement. 
Provided that the Seller requests the payment 
of Price for already delivered Goods in 
advance under the conditions stipulated 
herein, the delivery of ordered Goods even 
after 5 days from the acceptation of the 
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objednaného tovaru po uplynutí 5 dní od 
prijatia platby za Kúpnu cenu na bankový 
účet Predávajúceho sa nepovažuje za 
oneskorené dodanie.  

payment of Price to the bank account of Seller 
shall not be considered as late delivery. 

5.  Kupujúci nemá ohľadom platieb podľa tejto 
Zmluvy žiadne právo na ich zadržanie. 
Protipohľadávky môžu byť započítané iba 
v tom prípade, ak tieto vyplývajú zo Zmluvy 
a sú Predávajúcim výslovne uznané alebo 
priznané právoplatným rozhodnutím súdu.  

 

5.  The Buyer shall not have any right to withold 
any of payments. Any counter claims may be 
set off provided that they arises from the 
Agreement and they are expressly accepted 
by the Seller or awarded by the valid courts 
decision.  

Článok V. 

Reklamácia 

Article V. 

Return policy 

1. Reklamácia vád môže byť uznaná len v 
prípade, ak ju Kupujúci uplatní u 
Predávajúceho písomne do 5 pracovných 
dní odo dňa prevzatia Tovaru, spolu so 
spoľahlivými dôkazmi, pričom reklamácia 
musí obsahovať číslo príslušnej faktúry 
alebo dodacieho listu, dátum ich vystavenia, 
ako aj uvedenie exspirácie a výrobnej šarže 
Tovaru. Predávajúci nie je povinný 
akceptovať reklamácie viditeľných vád po 
uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej 
vete. 

1. Reclamation of defects may be accepted if 
the Buyer claims defect in written at the Seller 
within 5 business days from the takeover of 
Goods, together with credible evidences, 
reclamation must consist of the respective 
invoice or number of the delivery note, date 
of their issuance as well as the date of 
expiration and production batch of Goods. 

2. V prípade skrytých vád môže Kupujúci svoj 
nárok na záruku uplatniť do uplynutia 
exspiračnej lehoty Tovaru najneskôr však 
do dvoch rokov od doby dodania tovaru a to 
len v prípade ak pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol Kupujúci zistiť vady 
skôr. 

2. In case of the existence of non-evident 
defects the Buyer may claim its claims until 
the expiry date of Goods has elapsed and two 
years from the date of purchase at latest and 
only in case the Buyer used a due care to 
identify the non – evident defect. 

3.  Ak Kupujúci oznámi Predávajúcemu podľa 
vyššie uvedených ustanovení vadu Tovaru 
a jeho reklamácia sa preukáže ako 
oprávnená, Predávajúci je oprávnený dodať 
náhradný tovar. Pokiaľ sa však Predávajúci 
svojho práva dodať náhradný tovar zriekne 
alebo pokiaľ náhradný tovar nedodá alebo 
dodaný náhradný tovar vykazuje 
nedostatky, Kupujúci je oprávnený podľa 
svojho uváženia odstúpiť od Čiastkovej 
kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku 
vadného tovaru, Predávajúci je následne 
povinný vystaviť daňový doklad/dobropis 
v príslušnej sume.  

3. If the Buyer notifies defect of Goods to the 
Seller pursuant to abovementioned 
provisions and reclamation of Goods shall be 
lawful, the Seller shall be entitled to deliver 
substitutional Goods. If the Buyer revokes its 
right for delivery of the substitutional Goods 
or the substitutional Goods have not been 
delivered or substitutional Goods shall have 
defects, the Buyer shall be entitled to 
withdraw from the Partial sales contract or to 
cancel the Order of the defect Goods, the 
Seller shall be obliged to issue the tax 
document/credit advice in respective amount. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, za účelom 
spresnenia práv a povinností vzťahujúcich 
sa k zabezpečeniu kvality Tovaru, uzatvoriť 
súčasne so Zmluvou aj ZMLUVU O 
ZABEZPEČENÍ KVALITY, ktorej znenie 
tvorí Prílohu 3 tejto Zmluvy. 

 

4. In order to specify rights and obligations 
regarding the security of the quality of Goods 
the Parties have agreed to conclude together 
with this Agreement an QUALITY 
ASSURANCE AGREEMENT, which wording 
shall be attached to the Agreement as its 
Appendix no. 3. 

 Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

Article VI. 

Special provisions 

1. Vlastnícke právo na Tovar prechádza na 
Kupujúceho po úplnom zaplatení Kúpnej 
ceny. Pokiaľ je Tovar odovzdaný 
Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny, 
zostává vo vlastníctve Predávajúceho. 
Kupujúci sa zaväzuje okamžite informovať 
Predávajúceho, ak by si na tento Tovar 
uplatňovala nároky tretia osoba (napr. 
v prípade exekúcie, plnenia záložného 
práva, prevodu vlastníctva atď.). Kupujúci 
sa v tejto súvislosti zaväzuje podniknúť 
všetky kroky potrebné na to, aby neboli 
dotknuté práva Predávajúceho na Tovar. 

1. The Buyer acquires the ownership title to 
Goods after the payment of the Buyer price in 
full extent. If the Buyer hands over Goods 
before the payment of the Price, Goods shall 
be owned by the Seller. The Buyer shall be 
bound immediately inform the Seller if any 
third party would set up a claim to Goods (e.g. 
in case of execution, execution of pledge, 
transfer of the ownership title etc.) With 
regard to abovementioned, the Buyer shall 
be bound to perform any steps necessary to 
protect the Seller’s rights to Goods. 

2. Pokiaľ si Kupujúci nesplní svoju platobnú 
povinnosť včas, Predávajúci je oprávnený 
jednostranne písomným prehlásením od 
Zmluvy odstúpiť alebo stornovať konkrétnu 
Objednávku, požadovať vrátenie 
nezaplateného Tovaru predaného 
Kupujúcemu, ako aj náhradu eventuálne 
poškodeného Tovaru. Kupujúci je v takom 
prípade povinný vrátiť Tovar 
Predávajúcemu do 5 dní od doručenia výzvy 
na vydanie Tovaru. 

2. If the Buyer shall not fulfill its obligation to pay 
in time, the Seller shall be entitled to withdraw 
from the Agreement or cancel the Order by 
unilateral written withdrawal and to claim for 
restoration of unpaid Goods sold to the Buyer 
as well as claim for damages regarding the 
damaged Goods. In this case the Buyer shall 
be obliged to give back Goods to the Seller 
within 5 days from the delivery of the request 
for Goods. 

3. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 
prechádza riziko poškodenia, zničenia a 
odcudzenia Tovaru na Kupujúceho súčasne 
s prevzatím Tovaru. Kupujúci sa zaväzuje, 
že po prevzatí Tovaru bude v súvislosti s 
jeho nakladaním dodržiavať všetky platné 
právne predpisy a to najmä zásady správnej 
distribučnej praxe a  pokyny Štátneho 
ústavu pre kontrolu liečiv. 

3. Unless the Parties have not agreed 
otherwise, the risk of damage, destruction or 
theft of Goods transfers to the Buyer at the 
same time as the takeover of Goods. In 
connection with the loading of Goods the 
Seller shall be obliged to follow any valid laws 
and particularly the principles of the correct 
distributional praxis and instructions of the 
State department for medicament’s control. 

4. Kupujúci prehlasuje, že je držiteľom 
platného povolenia na poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti v nemocničnej 
lekárni s oddelením výdaja liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických 

4. The Buyer declares, that it is the holder of the 
valid license for hospital pharmacy with the 
department for dispensation of drugs, 
medical devices and food supllements to the 
public (hereinafter as the „Decision“) issued 
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potravín verejnosti (ďalej len 
„Rozhodnutie“) vydaného podľa platných 
právnych predpisov. Kópia Rozhodnutia 
tvorí Prílohu 1 tejto Zmluvy. Kupujúci sa 
zaväzuje predložiť Predávajúcemu platné 
Rozhodnutie, a to kedykoľvek na základe 
jeho výzvy. Kupujúci je ďalej povinný o 
akejkoľvek právoplatnej zmene 
Rozhodnutia Predávajúceho bezodkladne 
písomne informovať. 

according to valid laws. Copy of the Decision 
shall be attached to the Agreement as the 
Appendix no. 1. The Buyer shall be bound to 
submit to the Seller valid Decision at any time 
on the basis of its request. The Buyer shall be 
obliged to inform the Seller about any valid 
change or amendment of the Decision in 
written without undue delay. 

  

Článok VII. 

Compliance a etika 

1. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky 
platné právne predpisy v Slovenskej 
republike najmä zákona 362/2011 Z.z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach, v 
znení neskorších predpisov č. 147/2001 
Z.z. o reklame, v znení neskorších 
predpisov, ustanovení Obchodného 
zákonníka o nekalej súťaži, ustanovení 
zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane 
hospodárskej súťaže, v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 300/2005 Z.z., Trestný 
zákon, v znení neskorších predpisov, a 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, v znení neskorších 
predpisov. 

2. Kupujúci plne súhlasí s dodržiavaním Zásad 
dodržiavania zákonného postupu v konaní 
spoločnosti Bayer, v znení neskorších 
zmien, a v znení uvedenom na internetovej 
stránke spoločnosti Bayer: www.bayer.sk. 

3. Kupujúci tiež potvrdzuje, že je riadne 
oboznámený s podmienkami Pravidlami 
správania dodávateľa spoločnosti Bayer a 
vyhlasuje, že jeho zásady bude dodržiavať. 
Kódex správania dodávateľa spoločnosti 
Bayer sú uvedené na internetovej stránke 
spoločnosti Bayer: www.bayer.sk. 

4. V rozsahu, v akom sa predmet Zmluvy týka 
priamo alebo nepriamo farmaceutického 
odvetvia, Kupujúci súhlasí s tým, že bude v 
plnom rozsahu dodržiavať Etický kódex 
farmaceutického priemyslu platný pre 
členov Slovenskej asociácie 
farmaceutických spoločností (SAFS), v 

Article VII. 

Compliance and ethical rules 

1. The Buyer agrees to comply with all the valid 
legal regulations in the Slovak republic, in 
particular provisions of Act No.  362/2011 
Coll. on medicines and medical aids as 
amended and Act No. 147/2001 Coll. on 
advertising as amended, provisions of the 
Commercial Code regarding unfair 
competition, provisions of Act No. 136/2001 
Coll. on protection of economic competition 
as amended, Act No.  300/2005 Coll., the 
Criminal Code, as amended and Act No. 
122/2013 Coll. on protection of personal data 
as amended.  

 

2. The Buyer agrees in full scale to comply with 
the Bayer Corporate Compliance Policy, as 
later amended and in the version stated on 
the Bayer website: www.bayer.sk. 

 
 

3. The Buyer also confirms that it is familiar with 
the provisions of Bayer's Supplier Code of 
Conduct and represents that it will comply 
with the principles set forth therein. Bayer's 
Supplier Code of Conduct is accessible at 
Bayer's website www.bayer.sk. 

4. To the extent to which the subject-matter of 
this Contract directly or indirectly relates to 
the pharmaceutical industry, the Buyer 
undertakes to fully comply with the Code of 
Ethics of the Slovak Pharmaceutical Industry 
valid for the members of the Slovak 
Association of Pharmaceutical Companies 

http://www.bayer.sk/
http://www.bayer.sk/
http://www.bayer.sk/
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znení neskorších zmien a v jeho aktuálnom 
znení uvedenom na internetovej stránke: 
www.aifp.sk. 

5. Kupujúci súhlasí s tým, že na požiadanie 
poskytne spoločnosti Bayer informácie, 
dokumenty, prístup do priestorov a 
uspokojivé vysvetlenia týkajúce sa 
poskytovania služieb a dodania tovaru 
spoločnosti Bayer a dodržiavania 
dokumentov uvedených v bodoch 1 až 4 
vyššie. V priebehu trvania tejto zmluvy a 
následne po dobu jedného roka po jej 
skončení, má Predávajúci alebo ním riadne 
poverený audítor právo, na základe 
predchádzajúceho oznámenia zaslaného 
Kupujúcemu v primeranom predstihu, 
preskúmať počas obvyklej pracovnej doby a 
zaobstarať si na náklady Predávajúceho 
kópie účtovných kníh, záznamov a ďalších 
dokumentov a materiálov, s výnimkou 
informácii o individuálnej mzde, a to 
výhradne za účelom overenia dodržania 
vyššie uvedených povinností zo strany 
Kupujúceho.  

6. Nedodržanie povinností uvedených v 
bodoch 1 až 5 vyššie zo strany Kupujúceho 
alebo jeho subdodávateľov sa bude 
považovať za podstatné porušenie 
oprávňujúce spoločnosť Bayer na okamžité 
odstúpenie od zmluvy. Na vylúčenie 
pochybností strany súhlasia, že porušenie 
zahŕňa tiež neexistenciu uspokojivého 
vysvetlenia okolností alebo podozrení 
vyvolávajúcich primerané a odôvodnené 
obavy týkajúce sa dodržiavania povinností 
uvedených v bodoch 1 až 5 vyššie. 

7. Spoločnosť Bayer je oprávnená uplatniť 
právo v zmysle bodu 6 vyššie tiež v prípade 
preukázateľného vzniku porušenia 
uvedeného v bode 6 vo vzťahu Kupujúceho 
s treťou stranou. 

8. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť 
spoločnosti Bayer akékoľvek konania 
dodávateľov alebo zamestnancov 
spoločnosti Bayer, ktoré sú v rozpore s 
bodmi 1 až 5 vyššie. 

9. Kupujúci okamžite písomne oznámi 
spoločnosti Bayer zmeny v jeho oprávnení 

(SAFS), as amended, in the updated version 
accessible at the webpage www.aifp.sk. 

 

5. The Buyer undertakes that upon a request by 
Bayer, it shall provide to Bayer information, 
documents, access to premises and 
satisfactory explanation relating to the 
compliance with the documents set out in 
clauses 1 to 4 above. The Seller or the auditor 
duly authorized by the Seller shall be entitled 
to review and make a copies at the costs of 
the Buyer during the standard office hours of 
the accounting books, records and any other 
documents and materials, except for 
information on the individuals’ salary for the 
sole purpose of assessment whether the 
obligations of the Buyer stipulated above 
have been fulfilled the right of inspection 
remain in force during the term of this 
Agreement and one year after its termination. 

 

 

6. Failure to comply with the obligations set out 
in clauses 1 to 5 by the Buyer shall be 
deemed as a material breach, due to which 
Bayer shall be entitled to withdraw from this 
Contract. For the avoidance of doubt, the 
Parties hereby agree that failure to comply 
also includes failure to provide a satisfactory 
explanation to circumstances or suspicions 
raising reasonable doubts on the compliance 
with the obligations set out in clauses 1 to 5 
above. 

7. Bayer shall be entitled to exercise the right set 
out in clause 6 above also in case of an 
evidenced breach set out in clause 6 above 
between the Buyer and a third party. 
 

8. The Buyer shall immediately notify Bayer of 
any acts by Bayer's contractors or 
employees, which are in breach of clause 1 to 
5 above. 

 
9. The Buyer shall immediately notify Bayer in 

writing of any changes in the Buyer’s 
business licenses or in the data registered 

http://www.safs.sk/
http://www.aifp.sk/
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na podnikanie alebo v údajoch zapísaných 
v registri, ktoré majú priamy dopad na 
podmienky a plnenie zmluvy alebo 
akékoľvek úradné začatie likvidačného, 
konkurzného alebo iného podobného 
konania. 

 

with register, which have a direct effect on the 
terms and the performance of this Agreement 
or of any officially initiated liquidation, 
bankruptcy or similar proceedings. 

 

Článok VIII. 

Ochrana dôverných informácii, vyššia 
moc 

Article VIII. 

Protection of confidential information, force 
majeure 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú v 
tajnosti všetky informácie, ktoré o sebe 
navzájom získali v priebehu plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré nie sú verejne prístupné alebo 
ktoré pokladajú za dôverné. V tejto súvislosti 
sa zaväzujú zaistiť utajovanie týchto 
informácii všetkými zamestnancami 
Zmluvných strán aj ďalšími osobami, ktoré 
poveria čiastkovými úlohami v súvislosti s 
realizáciou tejto Zmluvy. Za dôverné a 
utajované informácie v zmysle tohto článku 
sa považujú všetky informácie, ktoré sú ako 
dôverne označené alebo sú charakteru, že 
môžu v prípade zverejnenia privodiť 
ktorejkoľvek Zmluvnej strane ujmu, bez 
ohľadu na to, či majú povahu osobných, 
obchodných či iných informácii, pokiaľ sa 
tieto informácie nestanú všeobecne 
známymi. V prípade pochybností sú 
Zmluvné strany povinné predpokladať, že 
informácia je dôverného charakteru, pokiaľ 
sa nepreukáže opak. 

1. The Parties shall be bound to keep secret any 
information, which they have acquired about 
each other in connection with the fulfillment 
of the Agreement, which are not available for 
public or which shall be considered as 
confidential. In connection they shall be 
bound to secure such information as 
classified for any employees of the Parties or 
for any other persons, which are authorized 
to perform partial tasks in relation to the 
Agreement. As confidential and classified 
information according this section shall be 
considered any information, which are 
qualified as confidential or their nature may 
cause any harm  to any Party in case of their 
publication, with no regard to the fact whether 
they are of personal, business or other 
nature, until such information will not be 
generally known. In case of any doubts the 
Parties shall be obliged to assume that the 
information is confidential, until proved 
otherwise. 

2. Ustanovenie predchádzajúceho odseku 
tohto článku sa vzťahuje na obdobie 
účinnosti tejto Zmluvy a ďalej na obdobie 
dvoch (2) rokov po jej ukončení. 
Ustanovenie § 17 a nasl. Obchodného 
zákonníka o obchodnom tajomstve nie sú 
týmto a predchádzajúcim odsekom 
dotknuté. 

2. Previous provision of this Article shall apply 
for the period of the effectiveness of the 
Agreement and within two (2) years after the 
termination of Agreement. Provision of Article 
17 et coll. Commercial code on business 
secret shall not be affected by this and 
previous provisions. 

3. V prípade vyššej moci akéhokoľvek druhu, 
hlavne nepredvídateľných prekážok vo 
výrobe, doprave alebo transporte, pri 
požiari, povodniach, zemetrasení, 
nepredvídateľného nedostatku pracovných 
síl, zlyhania verejného zásobovania alebo 
zásobovania surovinami, v prípade 
zastavenia či výluky prác a iných 

3. In case of force majeur, particularly 
unforeseeable obstacles in production, 
transport, in case of fire, floods, earthquakes, 
unforeseeable lack of employees, failure of 
public transport or delivery of raw materials, 
in case of interruption of works and any other 
circumstances which may not be affected by 
the will of the obliged Party i.e. out of control 



 

11 

skutočností na vôli povinnej strany 
nezávislých a ňou neovplyvniteľných, tzn. 
nachádzajúcich sa mimo kontroly povinnej 
strany, ktorá obmedzí, oneskorí alebo 
zabráni výrobe, doprave, prevzatiu alebo 
užívaniu Tovaru, je povinná strana s 
ohľadom na špecifické okolnosti 
v jednotlivých konkrétnych prípadoch 
oslobodená od dodacej povinnosti, resp. 
povinnosti prevzatia služby či tovaru tak dlho 
a v takom rozsahu, v akom prekážka trvá. 
Pokiaľ by sa dodávka alebo prevzatie 
Tovaru oneskorilo v dôsledku takejto 
prekážky o viac ako osem týždňov, majú 
obe Zmluvné strany právo odstúpiť od 
Zmluvy. Ak Predávajúci od svojich 
dodávateľov neobdrží dodávky Tovaru, nie 
je Predávajúci povinný obstarávať Tovar 
z iného zdroja. V takomto prípade má 
Predávajúci právo zostávajúce množstvo 
Tovaru rozdeliť medzi svojich kupujúcich a 
súčasne na ne vystaviť faktúru. 

 

of the obliged Party, which shall limit, delay or 
restrain the production, transport, takeover or 
use of Goods, the obliged Party shall be 
relieved from the obligation of delivery, i.e. 
the obligation to take over the service or 
goods for such a long time and in such an 
extent, in which the obstacle exists. Until the 
delivery or takeover of Goods shall be 
delayed as result of such obstacle for more 
than 8 weeks, both of the Parties shall have 
the right to withdraw from the Agreement. If 
the Seller will not receive delivery of Goods 
from its suppliers, the Buyer shall not be 
obliged to provide for Goods from other 
source. In such a case, the Seller shall have 
the right to deal remaining Goods among its 
buyer and to issue an invoice 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

Article IX. 

Final provisions 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 24 
mesiacov odo dňa jej účinnosti a nadobúda 
účinnosť prvý pracovný deň nasledujúci po 
dni jej zverejnenia na www.crz.gov.sk. 

1. Agreement shall be concluded for definite 
period of time: 24 months from the day of 
becoming effective and is effective as of the 
first working day following the publication of 
the  Agreement on www.crz.gov.sk. 

2. Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou 
formou očíslovaných dodatkov podpísanými 
oboma zmluvnými stranami. 

2. This Agreement may be amended in written 
by the numbered amendments signed by the 
Parties. 

3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto 
Zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) 
neplatným alebo neúčinným alebo 
neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú 
platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného alebo neaplikovateľné 
ustanovenia a to v lehote tridsiatich (30) dní 
odo dňa doručenia výzvy jednej Zmluvnej 
strany druhej Zmluvnej strane. 

3. If any one of the provisions of this Agreement 
shall be for any reason invalid or ineffective 
or not applicable, such invalidity shall not 
affect any other provision of this Contract 
which remain valid and effective. The Parties 
shall be bound to supplement such 
an ineffective or invalid provision by new 
provision, which represent the originally 
intended purpose of invalid or ineffective or 
not applicable of the provision within the thirty 
(30) days from the delivery of notice of one of 
the Party to other one. 
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4. Túto Zmluvu je možné vypovedať aj bez 
udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden 
(1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom 
po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

4. This Agreement may be terminated by 
delivery of written notice without any reasons, 
the notice period is one (1) month 
commencing as of the first day following 
delivery of termination notice to the other 
Party. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha 1 – Kópia platného povolenia na 
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo 
verejnej lekárni Kupujúceho  v zmysle 
zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch. 

5. Appendix no. 1 – copy of the valid license for 
providing the services of the public pharmacy 
issued pursuant to the Act no. 362/2011 Z.z. 
on drugs shall be the inseparable part of the 
Agreement. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha 2 - Zmluva o farmakobdelosti. 

 

Kupujúci nahlási spoločnosti Bayer všetky 
podozrenia na nežiaduce účinky, nežiaduce 
udalosti,  všetky informácie týkajúce sa 
bezpečnosti lieku a všetky iné relevantné 
informácie podľa Prílohy 2 – Zmluvy o 
farmakobdelosti najneskôr do jedného (1) 
pracovného dňa. 

6. Appendix no. 2 – Pharmacovigilance 
agreement shall be the inseparable part of 
the Agreement. 

Buyer shall report to Bayer as quickly as 
possible, and in no case later than one (1) 
business day after obtaining knowledge of the 
relevant facts, all adverse events, adverse 
reactions, and all other safety relevant 
information and issues of which they become 
aware as stated in the Pharmacovigilance 
Agreement (Appendix 2). 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha 3 – Zmluva o zabezpečení kvality 
(QAA). 

7. Appendix no. 3 – Quality assurance 
agreement (QAA) shall be the inseparable 
part of the Agreement. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskej a 
anglickej jazykovej verzii. V prípade 
akýchkoľvek nezrovnalostí medzi 
jazykovými verziami má slovenské znenie  
prednosť. 

8. This Contract is executed in the Slovak and 
English language versions. If there are any 
discrepancies between the individual 
language versions, the Slovak version shall 
prevail. 

9. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto 
Zmluvy odstúpiť zo zákonom stanovených 
dôvodov a ďalej v prípadoch stanovených 
touto Zmluvou. Oznámenie o odstúpení od 
Zmluvy musí mať písomnú formu a 
nadobúda účinnosť okamihom jeho 
doručenia druhej Zmluvnej strane. 

9. The Parties shall be entitled to withdraw from 
the Agreement on the basis of statutory 
reasons or reasons stipulated herein. 
Notification of the withdrawal from the 
Agreement need to be in written and shall be 
effective as of its delivery to other Party. 

10. V prípade zániku tejto Zmluvy sa Zmluvné 
strany zaväzujú vyrovnať si svoje vzájomné 
nároky do 30 dní odo dňa jej zániku. 

10. In case of termination of the Agreement, the 
Parties shall be bound to settle its mutual 
commitments within 30 days from the 
termination of Agreement. 

11. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa 
riadia slovenským právnym poriadkom, 
hlavne zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný 
zákonník), v znení neskorších predpisov. 

11. This Agreement and relations arising thereof 
shall be governed by law of the Slovak 
Republic, particularly Act no. 513/1991 Coll. 
Commercial code as amended.  
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12. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu 
Zmluvných strán o jej obsahu a nahrádza 
všetky predchádzajúce dohody medzi 
Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu 
tejto Zmluvy. Táto Zmluva je vyhotovená v 
dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. 
Každá Zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

12. This Agreement shall form the entire 
agreement of the Parties over the subject 
matter and replaces any and all previous 
agreements between the Parties related to 
the subject matter of the Agreement. This 
Agreement shall be signed in two 
counterparts that shall each be considered as 
an original. Each Party shall receive one 
counterpart of the same. 

13. Táto Zmluva a Zmluva o kvalite, uzatvorené 
medzi Zmluvnými stranami sú v zmysle 
§275 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na sebe vzájomne závislé, vznik 
každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku 
ostatných zmlúv a zánik jednej z týchto 
zmlúv iným spôsobom ako splnením alebo 
spôsobom nahrádzajúcim splnenie 
spôsobuje zánik druhej zmluvy a to 
s obdobnými právnymi účinkami. 

13. This Agreement and Quality assurance 
agreement securing represent the entire 
agreement of the Parties according Article 
275 sec. 2 of Act no. 513/1991 Coll. 
Commercial code as amended which are 
dependent of each other, creation of any of 
this agreements shall be the condition for 
creation of any other agreements and 
termination of any of these agreements, 
except it is not the termination on the basis of 
solution or by other manner which 
supplements solution, causes the termination 
of any other agreement with the same legal 
effects. 

14. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si 
Zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný a 
zrozumiteľný a zodpovedá ich pravej a 
slobodnej vôli. Na dôkaz svojho 
bezvýhradného súhlasu s obsahom tejto 
Zmluvy pripájajú svoje podpisy. 

14. The Parties declare that they have read the 
Agreement, they have understood its 
content, it is clear and comprehensible and it 
represents their free will. As an evidence of 
their consent with the content of the 
Agreement the Parties have signed it. 

 

 
V / In Bratislava dňa / on ___.___.________ V / In _____________ dňa / on ___.___.________ 
 

Predávajúci / the Seller: 

 

_______________________ 

Bayer, spol. s r.o. 

Ekaterina Karpouzova 
Prokurista/ Per procura 

Kupujúci / the Buyer: 

 

_________________           _________________ 

Východoslovenský onkologický 
ústav, a.s. 

MUDr. Nataša Dunková, 
predseda predstavenstva/chairman of the board of directors 

Ing. Beáta Semrádová, 
podpredseda predstavenstva/vice chairman of the board of 
directors 

 


