
 
                                                    Kúpna zmluva 
             
                         uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Predávajúci: MVDr. Vladimír DÁVID   
                       podnikajúci pod obchodným menom 
                       MVDr. Vladimír DÁVID  – DÁVID 
                       sídlo: Zemplínska Teplica 370, 076 64  
                       bankové spojenie : Tatrabanka a.s., Košice č. účtu 261 415 7212/1100 
                                   IČO: 106 93 459              

 
a 

 
 
Kupujúci: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
         sídlo: Ipeľská č. 1,  040 11 Košice 
          zastúpený: MUDr. Margita Kaplánová, regionálny hygienik - zastupijúci 
                     bankové spojenie: Štátny pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, 
                     č. účtu: 700134588/8180 
      
 
 
      I. 
 
             Predmet zmluvy 

 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať krv a krvné deriváty ( ďalej len tovar) 

vyrobené z hospodárskych alebo laboratórnych zvierat určené pre potreby laboratórnej 
diagnostiky v ročnom objeme: 

morčací komplement                                           50 ml 
morčacia krv v Alseverovom roztoku                120 ml 
kohútia krv v Alseverovom roztoku                   120 ml 

na základe ročnej objednávky. 
 
 

 
     II. 
 
       Kúpna cena 
 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar podľa čl.I tejto zmluvy cenu, ktorá je  

uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. V cene je zahrnutá aj doprava tovaru 
na miesto dodania 
 

 
 
 
 



 
 
     III. 
 
  Miesto a čas plnenia, platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný osobne predávajúcim, 
v deň a na mieste, kde si to zmluvné strany vopred telefonicky dohodnú. 
Doobjednanie predmetu zmluvy je možné do 24 hodín vopred.  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v NTS štandardných, sterilných 
fľašiach uzavretých gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom. Každá NTS fľaša je 
pred expedíciou označená etiketou obsahujúcou názov, dátum spracovania, dátum 
expedície.  

3. Platba za dodaný tovar bude kupujúcim uskutočnená do 14 dní od vystavenia faktúry. 
Faktúru vystaví predávajúci a musí obsahovať obvyklé náležitosti.  

 
 
IV. 

                                               
                                                   Zodpovednosť za nedostatky tovaru 
 

1. V prípade dodania tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami nespĺňa požiadavky uvedené 
v norme, tento bez náhrady vymeniť do 24 hodín.  

 
 
                                                                      V. 
 
                                                   Záverečné ustanovenia. 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2015. 
2. Pri preukázateľnom porušení ustanovení tejto zmluvy je možné od zmluvy odstúpiť, 

výpovedná lehota sú 2 mesiace. 
3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strany 

dostane po jednom vyhotovení.   
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
V Košiciach, dňa ........................... 
 

 
                                                                                                    MUDr.Margita Kaplánová                                    
     MVDr.Vladimír Dávid                                                    regionálny hygienik-zastupujúci 
...................................................                                         .................................................... 
              Predávajúci                                                                             Kupujúci 
 
 
 

 
 


