
RÁMCOVÁ DOHODA 

s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže  

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“)  

na dodanie oplachových a perfúznych roztokov pre potreby VÚSCH, a.s. - časť č. 5  

Oplachové a perfúzne roztoky skupiny č. 5 

 

Článok 1 

Účastníci rámcovej dohody 

Kupujúci: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

 Ondavská 8  

040 11 Košice 

Štatutárny orgán: MUDr. František Sabol, PhD., predseda predstavenstva  

 Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach zmluvných: Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach medicínskych:  Mgr. Radoslava Semanová, vedúci lekárnik 

Zodpovedný za plnenie 

zmluvy : Mgr. Radoslava Semanová, vedúci lekárnik  

IČO:  36 601 284 

DIČ: 2022108704 

IČ DPH: SK2022108704 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0445952274/0900, 

IBAN: SK4809000000000445952274 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci:  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť  

 Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

Štatutárny orgán: Mgr. Michael Kotouček, riaditeľ pre predaj 

 MVDR. Branislav Klopan, riaditeľ nákupu a výroby 

IČO:  31 625 657 

DIČ: 2020468780 

IČ DPH: SK2020468780 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2626005048/1100 

IBAN: SK5511000000002626005048 

Tel.: 046 / 5154 100 

Fax: 046 / 5154 107 

Spoločnosť zapísaná: v OR Okresného súdu Trenčín, vložka č. 272/R, oddiel: Sa 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

(ďalej tiež spoločne označovaní aj ako „účastníci dohody“)    

Rámcová dohoda s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže (ďalej len „RD“) sa uzatvára 

na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre nadlimitnú zákazku vyhlásenej v Úradnom 

vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Oplachové a perfúzne 

roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.“.  

Článok 2 

Predmet rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto RD je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu oplachové a perfúzne roztoky 

pre potreby VÚSCH, a.s. pre časť č. 5 Oplachové a perfúzne roztoky skupiny č. 5 (ďalej aj 



„predmet RD“ alebo „tovar“) na základe písomných objednávok kupujúceho a záväzok 

kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu podľa tejto RD. 

2. Technická špecifikácia predmetu RD je uvedená v Prílohe č. 1 tejto RD, sortiment a konečné 

jednotkové zmluvné ceny predmetu RD sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto RD. Príloha č. 1 a 

Príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto RD. 

3. Predmet RD musí byť registrovaný v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo jeho terapeutické 

použitie povolilo MZ SR v zmysle platnej legislatívy. 

4. Dodávka predmetu RD sa bude realizovať na základe písomných objednávok kupujúceho 

vystavených v súlade s touto RD na základe jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.  

5. Ak predávajúci z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať dohodnuté druhy 

predmetu RD (resp. položky tovarov) uvedené v Prílohe č. 2 tejto RD, je oprávnený po 

predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho dodať ich ekvivalent, t.j. druh tovaru s 

minimálne rovnakými parametrami a vlastnosťami. Dôkazné bremeno týkajúce sa nemožnosti 

dodať dohodnuté druhy RD je na strane predávajúceho. 

6. Súčasťou predmetu plnenia podľa tejto RD sú aj inovované výrobky k jednotlivým druhom 

zmluvných tovarov stanovených v Prílohe č. 2 tejto RD. Rozsah inovovaných výrobkov, ich 

špecifikácia a jednotkové ceny budú predmetom dodatku k tejto RD, ktorý písomne odsúhlasia 

obe zmluvné strany, a ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade s ustanoveniami tejto RD, výsledkom 

elektronickej aukcie a na základe písomných objednávok kupujúceho. 

2. Predávajúci umožní kupujúcemu riadne prevzatie dodaného tovaru  na základe dodacieho listu 

s možnosťou kontroly dodávky tovaru kupujúcim.  

3. Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie jeho 

povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto RD nezaväzuje kupujúceho na 

odobratie tovaru v uvedenom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá 

žiadne ďalšie práva predávajúceho. Objednávky tovaru sa zakladajú výlučne na aktuálnych 

prevádzkových potrebách kupujúceho.  

4. Dodaný tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho je predávajúci povinný dodať kupujúcemu 

bez vád. 

5. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet RD s minimálnou dobou použiteľnosti (resp. 

exspirácie) 24 mesiacov odo dňa  ich dodania kupujúcemu. 

6. Dodaný tovar alebo jeho časť môže kupujúci odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady 

dodaného tovaru, nedostatočnú kvalitu tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru 

a/alebo zámenu tovaru v porovnaní s objednávkou kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odmietnuť 

prevziať dodávku tovaru aj v prípade, ak nie je zrealizovaná predávajúcim v dohodnutom termíne. 

Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov kupujúceho a dodať 

mu nový tovar. O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol, 

z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín 

plnenia. 

7. Predávajúci je povinný počas trvania zmluvného vzťahu s kupujúcim písomne informovať 

kupujúceho o všetkých zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 2 tejto RD, a to bezodkladne, 

najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. 

Predávajúci spolu s oznámením zmeny zašle kupujúcemu nové znenie Prílohy č. 2 tejto RD 

a kópie dokladov prostredníctvom ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Zároveň 

spolu s oznámením zmeny predávajúci zašle kupujúcemu aj návrh dodatku k tejto RD, ktorým sa 

predmetná zmena zmluvne dojedná. 



8. Súčasťou predmetu RD sú služby spojené s dodaním tovaru, t.j. najmä zabezpečenie 

kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia a poskytnutie všetkých 

relevantných súvisiacich písomných dokumentov. 

Článok 4 

Čas a miesto dodania  

1. Predmet RD bude predávajúci plniť v množstve na základe písomných objednávok kupujúceho 

v súlade s touto RD podľa požiadaviek kupujúceho s termínom dodania tovaru najneskôr do 

dvadsiatich štyroch (24) hodín od doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. Do 

uvedeného termínu sa nezapočítavajú  dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne 

sviatky. Za termín doručenia objednávky sa považuje faxové potvrdenie o bezchybnom doručení 

faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-mailového zasielania objednávok sa považuje 

za termín doručenia objednávky potvrdenie o prečítaní e-mailu predávajúcim. 

2. Objednávkou kupujúci špecifikuje konkrétnu jednotlivú dodávku tovaru, čo do jeho druhu 

a množstva v súlade s Prílohou č. 2 tejto RD. Objednávku kupujúci zasiela na adresu 

predávajúceho operatorpo@unipharma.sk a/alebo na faxové číslo predávajúceho 051 / 771 

0514. 

3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet RD v pracovných dňoch od 7.00 do 14.00 

hod..  

4. Miestom dodania je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lekáreň 

VÚSCH, Ondavská 8, Košice. 

Kontaktnou   osobou   kupujúceho   je   Mgr.  Radoslava   Semanová, vedúci lekárnik,  

tel.:   055/7891040,   fax: 055/7891043, e-mail: rsemanova@vusch.sk, lekaren@vusch.sk. 

Kontaktnou osobou predávajúceho je Daniela Volanská,  

tel. 0917 500 019, 051 7710 555, fax: 051 7710 514, e-mail: dvolanska@unipharma.sk, 

operatorpo@unipharma.sk.                

5. Súčasťou dodávky musí byť dodací list so základnými údajmi o dodávke, ktorými sú najmä 

dodané druhy tovarov, ich množstvo, ŠUKL kód tovaru, jednotkové a celkové ceny tovarov, .  

6. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým 

spôsobom v mieste dodania uvedené v tejto RD. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba  

kupujúceho na dodacom liste, ktorý predloží predávajúci pri dodaní tovaru. 

7. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady tak, aby bola 

zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

8. Kupujúci zabezpečí prístup do priestorov určených ako miesto dodania podľa bodu 4 tohto článku 

RD pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na dodanie predmetu RD. 

Článok 5 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto RD. 

2. Účastníci dohody prejavujú vôľu uzavrieť RD s tým, že celková cena za predmet RD  je 

stanovená dohodou jej účastníkov v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, 

ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v prípade, ak je to relevantné, 

zároveň aj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach 

úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného 

zdravotného poistenia. Takto stanovená celková cena za predmet  RD je maximálna a záväzná 

počas doby platnosti tejto RD. 

3. RD sa uzatvára do doby naplnenia maximálneho finančného rozsahu podľa bodu 4. tohto článku 

RD a v jednotkových cenách za mernú jednotku, ktoré sú výsledkom elektronickej aukcie. 

mailto:operatorpo@unipharma.sk
mailto:rsemanova@vusch.sk
mailto:lekaren@vusch.sk
mailto:dvolanska@unipharma.sk
mailto:operatorpo@unipharma.sk


Predávajúci je za týmto účelom povinný pri podpise RD predložiť Prílohu č. 2 tejto RD v znení so 

zapracovanými cenami po elektronickej aukcii. 

4. Maximálny finančný rozsah predmetu plnenia podľa tejto RD je: 1.012.176,- Eur bez DPH 

(slovom: jeden milión dvanásťtisíc stosedemdesiatšesť Eur bez DPH). 

5. Cena za predmet RD v sebe zahŕňa všetky náklady, ktoré s plnením predmetu RD bezprostredne 

súvisia (napr. jeho doprava do miesta dodania, balné, atď.). 

6. Predávajúci prehlasuje, že predmet RD alebo jeho časť poskytuje kupujúcemu za 

najvýhodnejších zmluvných podmienok aké poskytuje na relevantnom trhu. 

7. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim po dodaní tovaru. 

8. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať číslo tejto RD a číslo 

objednávky, ŠUKL kód tovarov . 

9. Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Úhradu 

faktúry vykoná kupujúci  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň splnenia 

peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu 

predávajúceho. 

10. Predávajúci je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky kupujúceho ako povinnú prílohu 

faktúry. Predávajúci je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú 

prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. 

11. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 8. alebo 10. tohto článku RD, 

alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je  kupujúci oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu. 

12. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne až po úplnom zaplatení kúpnej 

ceny predávajúcemu.  

13. V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, 

ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (ďalej len „opatrenia“), na 

základe ktorej bude zmluvná cena vyššia ako cena stanovená uvedenými opatreniami alebo 

v prípade zmeny úradne určených cien zdravotníckych pomôcok, sa predávajúci zaväzuje pri 

fakturácii poskytnúť kupujúcemu zľavu vo výške takto vzniknutého rozdielu, resp. na takto 

vzniknutý rozdiel vystaviť kupujúcemu dobropis. 

Článok 6 

Osobitné ustanovenie o určení ceny plnenia 

1. Kupujúci za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú je možné tovar aktuálne na trhu 

obstarať, vykoná v súlade s ust. § 10b zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.  

2. Prieskum trhu podľa predchádzajúceho bodu musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne 

troch (3) nezávislých ponúk na tovar, resp. na jeho jednotlivé položky, pričom obdobím, za ktoré 

sa ceny porovnávajú, je obdobie šiestich (6) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu 

ceny za opakované plnenie, ktoré budú predmetom písomnej objednávky kupujúceho. Ponuky, 

ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu, musia byť čo do kvality tovaru a 

podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto RD. O prieskume trhu  je  

kupujúci povinný viesť písomnú dokumentáciu. 

3. V prípade, ak priemer celkovej ceny za tovar vypočítaný z troch najlacnejších ponúk získaných v 

rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto RD, je predávajúci 

povinný rokovať s kupujúcim o znížení ceny na základe písomnej výzvy kupujúceho, a to 

bezodkladne po doručení takejto výzvy, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu 

aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, 



príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, sú povinné uzavrieť bezodkladne, 

najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia rokovania podľa bodu 3 

tohto článku RD, písomný dodatok k tejto RD, ktorým sa upraví Príloha č. 2 tejto RD v súlade s 

dohodou zmluvných strán.      

5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu 

aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, 

príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, alebo v prípade, ak predávajúci nie je 

schopný dodať alebo nedodá predmet tejto RD za cenu určenú prieskumom trhu podľa tohto 

článku RD, alebo v prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 3 tohto článku RD, je kupujúci 

oprávnený vypovedať RD podľa článku 8 bodu 2 písm. d) tejto RD.  

Článok 7 

Zodpovednosť za škody a záručné podmienky 

1. Predávajúci je povinný dodať predmet RD v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto RD 

a objednávkou kupujúceho. 

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v lehote určenej výrobcom tovaru. 

Záruka sa nevzťahuje na nedostatky a vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

4. Pri uplatnení zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru sa postupuje v zmysle 

ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka. 

5. Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 

zistení, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie 

zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a dňom odovzdania opraveného alebo 

nového (vymeneného) tovaru začína plynúť nová záručná doba. 

6. Oznámenie kupujúceho o vadách obsahuje najmä : 

a) označenie a číslo RD, 

b) označenie a číslo objednávky, 

c) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru, 

d) popis vady, 

e) číslo dodacieho listu, príp. iné určenie času dodania, 

f) voľbu nároku z vád tovaru kupujúcim. 

7. Na účely tejto zmluvy sa oprávnenou reklamáciou rozumie každá reklamácia, ktorá sa týka vád 

dodaného tovaru. 

8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do desiatich (10) pracovných 

dní od doručenia oznámenia kupujúceho o vadách predávajúcemu. V prípade nedodržania tejto 

lehoty, je kupujúci oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vadnej dodávky. 

Odstúpenie od objednávky podľa predchádzajúcej vety je účinné dňom doručenia písomného 

odstúpenia predávajúcemu. 

Článok 8 

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody 

1. RD sa uzatvára na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

a zároveň do doby naplnenia  dohodnutého maximálneho finančného rozsahu podľa článku 5 bod 

4 tejto RD v závislosti od  toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

2. Okrem prípadov uvedených v bode 1 tohto článku RD, je možné ukončiť RD aj : 

a) písomnou dohodou jej účastníkov, 

b) písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, 

c) písomnou výpoveďou v 15-dňovej výpovednej lehote z dôvodu podstatného porušenia 

ustanovení tejto dohody ktorýmkoľvek účastníkom dohody, 

d) písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote z dôvodov uvedených v článku 6 

bode 5 tejto RD. 



3. Za podstatné porušenie tejto RD zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 

tridsiatich (30) dní po lehote splatnosti. 

4. Za podstatné porušenie tejto RD zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu 

dodávok predmetu RD počas platnosti RD. 

5. Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. b) a d) tohto článku začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhému účastníkovi RD. Výpovedná lehota podľa 

bodu 2 písm. c) tohto článku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede 

druhému účastníkovi RD. 

6. Počas platnosti a účinnosti RD predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské 

práva na predmet RD, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku 

verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému 

dodávateľovi. 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti rámcovej dohody 

1. Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné,  

oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, ak mu predávajúci písomne oznámi, že nie je 

z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky zmluvného tovaru alebo 

dodávky niektorého jeho druhu podľa tejto RD. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia 

písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. 

2. Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, 

oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, v prípade, ak vo vzťahu k predmetu RD dôjde 

k takým zmenám, ktoré budú mať za následok nepreplatenie predmetu RD zo zdrojov verejného 

zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného 

poistenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

predávajúcemu. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 1., 2. a 3. tohto článku RD, je kupujúci oprávnený 

nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu a predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať na 

svoje náklady a vystaviť kupujúcemu k vrátenému tovaru dobropis. O odovzdaní a prevzatí tovaru 

bude spísaný preberací protokol. 

Článok 10 

Subdodávky 

1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu RD prostredníctvom svojich 

subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu RD tak, akoby ho zabezpečil v celom 

rozsahu sám. 

2. Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu RD. 

3. Predávajúci má právo na zmenu resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu 

predmetu RD, ktorého sa táto RD týka. 

4. Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň,  ktorý 

predchádza dňu účinnosti zmeny resp. doplnenia nového  subdodávateľa preukázať kupujúcemu, 

že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Predávajúci je tiež povinný v uvedenej lehote aktualizovať znenie Prílohy č. 3 tejto RD a doručiť 

ju kupujúcemu spolu s návrhom dodatku k tejto RD, v ktorom bude zmena Prílohy č. 3 upravená. 

Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto ustanovením RD sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho vypovedať 

túto RD v súlade s článkom 8 bodom 2. písm. c) tejto RD. Predávajúci je zároveň povinný 

nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti. 

 

 



Článok 11 

 Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania tovarov predávajúcim, je kupujúci 

oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z 

ceny objednaného tovaru. 

2. Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z ceny 

objednaného tovaru až do doby dodania bezchybného tovaru v prípade, ak kupujúci odmietne 

prevzatie dodávky z dôvodu, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou 

ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a/alebo druh dodaného tovaru sa nezhoduje 

s objednávkou kupujúceho. 

3. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto RD, je predávajúci 

oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý 

deň omeškania. 

4. Ak je predávajúci v omeškaní s vybavením oprávnenej reklamácie vadného tovaru, je kupujúci 

oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania 

z celkovej ceny vadného tovaru. 

5. V prípade porušenia povinnosti podľa článku 3 bod 7 tejto RD predávajúcim, je kupujúci 

oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške vzniknutých finančných nákladov, 

ktoré by kupujúcemu v prípade splnenia povinnosti predávajúcim nevznikli, t.j. zmluvná pokuta sa 

vyčísli vo výške, resp. hodnote nepreplateného tovaru dodaného predávajúcim na základe 

písomnej objednávky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 

Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 

základe verejného zdravotného poistenia a pod.. 

Článok 12 

 Vyššia moc 

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 

povinností podľa tejto RD v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto 

RD sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 

strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod.. 

2. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane 

najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok 

RD. 

3. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný 

oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. 

4. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 

tejto RD. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

Článok 13 

 Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci dohody prehlasujú, že v čase uzavretia tejto RD im nie sú známe žiadne okolnosti, 

ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto RD, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou 

jej plnenia. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto RD sa môžu robiť výlučne formou písomných dodatkov, ktoré 

musia byť odsúhlasené a potvrdené podpismi oboch zmluvných strán a stanú sa jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

3. V prípadoch, ktoré nie sú v RD uvedené, riadi sa vzťah zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a príslušných právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 



4. Účastníci dohody sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie RD druhej zmluvnej strane (napr. zmena sídla, obchodného mena, 

bankového spojenia a pod.). 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy : 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 5 SP) 

Príloha č. 2 - Ponukový list - cenník (sortiment ponúkaného tovaru) (Príloha č. 6 SP) 

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o subdodávkach (Príloha č. 3 SP) 

6. RD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

7. RD bola vyhotovená v piatich exemplároch, pričom predávajúci dostane dve vyhotovenia a 

kupujúci tri vyhotovenia. 

8. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že táto RD nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán 

nie je obmedzená, že sa s touto RD dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou 

a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto RD podpísali na znak toho, že zodpovedá 

ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

V Košiciach dňa...................   V Bojniciach, dňa 

 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 

 

 

.....................................................   ......................................................... 

MUDr. František Sabol, PhD., MPH  Mgr. Michael Kotouček 

predseda predstavenstva     riaditeľ pre predaj 

Východoslovenský ústav srdcových  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická  

a cievnych chorôb, a.s.    akciová spoločnosť 

 

 

 

.........................................................  ......................................................... 

Ing. Marián Albert, MBA     MVDr. Branislav Klopan 

podpredseda predstavenstva    riaditeľ nákupu a výroby 

Východoslovenský ústav srdcových  UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická 

a cievnych chorôb, a.s.    akciová spoločnosť 


