
Kúpna zmluva č. Z20218178_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - ART, spol. s r.o.
Sídlo: Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34113924
DIČ: 2020411085
IČ DPH: SK2020411085
Bankové spojenie: IBAN: SK5902000000002777135851
Telefón: 0377753228

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Liečivá pre nervový systém č.1
Kľúčové slová: liek, liečivá
CPV: 33661000-1 - Liečivá pre nervový systém; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Liečivá pre nervový systém č.1

Funkcia

lieky pre potreby nemocničnej lekárne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

kyselina valproová 1x400 mg+1x4 ml solv. 
(liek.inj.skl.+amp.skl.) plv iol 140

kyselina valproová 1x500 mg (blis.Al/Al) tbl plg 10000

levetiracetam 1x5 ml 
(liek.inj.skl.+nepotiahn.bromobutyl.gum.zátka) con inf 50

levetiracetam 1x500 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 3000

pregabalín 1x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.) cps dur 3360

biperidén 1x2 mg (blis.PVC/Al) tbl 3000

biperidén 1x1 ml/5 mg sol inj 150

levodopa a inhibítor dekarboxylázy 1x100 mg/25 mg 
(blis.PVC/Al) tbl 1500

amantadín 1x500 ml/200 mg (fľ.inf.plast.) sol inf 80
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levometromazín 1x1 ml/25 mg (amp.skl.) sol inj 1000

levometromazín 1x25 mg (liek.skl.hnedá) tbl flm 10000

haloperidol 1x1,5 mg (blis.Al/PVC) tbl 5000

haloperidol 1x10 ml/20 mg (liek.skl.hnedá) gtt por 1000

haloperidol 1x1 ml/5 mg (amp.skl.) sol inj 2250

haloperidol 1x1 ml/50 mg (amp.skl.hnedá) sol inj 100

chlórprotixén 1x50 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 3600

chlórprotixén 1x15 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 3000

klozapín 1x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC) tbl 3500

olanzapín 1x10 mg (blis.Al/Al) tbl flm 4760

olanzapín 1x5 mg tbl oro 1400

kvetiapín 1x25 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 5100

kvetiapín 1x100 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 4800

kvetiapín 1x200 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 1800

kvetiapín 1x300 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 1500

tiaprid 1x2 ml/100 mg (amp.skl.) sol inj 3600

tiaprid 1x100 mg (blis.PVC/Al) tbl 15000

tiaprid 1x30 ml (fľ.skl.hnedá so striekačkou) sol por 20

tiaprid 1x30 ml (fľ.skl.jantárová) gtt por 30

amisulprid 1x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) tbl 600

lítium 1x300 mg (fľ.skl.) tbl 2000

zotepín 1x100 mg (blist.PVC/PVDC) tbl obd 300

paliperidón 1x6 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) tbl plg 150

diazepam 1x2 ml/10 mg (amp.skl.) sol inj 13500

diazepam 1x5 mg (blis.PVC/Al) tbl 5000

diazepam 1x10 mg (blis.PVC/Al) tbl 14000

oxazepam 1x10 mg (blis. PVC/Al) tbl 13000

alprazolam 1x1,0 mg (blis. PVC/Al) tbl 7500

alprazolam 1x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) tbl 57000

mefenoxalón 1x200 mg (blis.Al/PVC) tbl 19500

midazolam 1x10 ml/50mg l (amp.skl.) sol ijf 3000

midazolam 1x1 ml/5mg (amp.skl.) sol ijf 9000

cinolazepam 1x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al) tbl 15000

zolpidem 1x10 mg (blister PVC/Al) tbl flm 13000

paroxetín 1x20 mg (blis.Al/Al) tbl flm 1500

escitalopram 1x10 mg (blis.Al/Al) tbl flm 4500

mirtazapín 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al) tbl flm 1500

duloxetín 1x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) cps end 1120

votrioxetín 1x10 mg tbl flm 840

piracetam 1x5 ml (ampulka sklenená) sol inj 400

piracetam 1x1200 mg tbl flm 4200

vinpocetín 1x2 ml/10 mg (amp.skl.hnedá) con inf 5500

vinpocetín 1x10 mg (blis.PVC/Al) tbl 4500

vinpocetín 1x5 mg (blis.Al/PVC) tbl 1500

ginkgo biloba 1x40 mg (blis.PVC/Al) tbl flm 2500

neostigmín 1x15 mg (blis.) tbl 600

neostigmín 1x1 ml/0,5 mg (amp.skl.) sol inj 800
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iné liečivá na CNS 1x5 ml (amp.skl.hnedá) sol ifc 450

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmet plnenia

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa

Vrátane dodania a vyloženia tovaru do priestorov skladu objednávateľa.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácií.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar na základe prijatých čiastkových objednávok objednávateľa ( odoslané 
e-mailom alebo telefonicky) v plnom rozsahu, kde bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru, jeho množstvo ako aj 
konkrétna kúpna cena.

Objednávateľ nie je viazaný množstvom tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu zákazky . Skutočne odobraté 
množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu 
zákazky. Množstvo bude spresňované počas plnenia zmluvy, podľa aktuálnych potrieb objednávateľa v závislosti od počtu a 
diagnóz pacientov.

Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania spĺňa všetky kvalitatívne 
požiadavky podľa platných noriem.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatný.

Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:

Termín dodania tovaru je najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky od objednávateľa v pracovných 
dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Zmluvné ceny a platobné podmienky :

Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho 
množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky. Dodávateľ  je povinný vystaviť 
faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho dňa v mesiaci nasledujúcom po dni dodania tovaru.

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná, úplná a nemenná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, 
dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu.

Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe čiastkových 
objednávok objednávateľa.

Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa jej doručenia faktúry dodávateľovi.

Dodávateľ vystaví faktúru v lehote najneskôr do 5 pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni podpisu Preberacieho 
protokolu. Podkladom pre vystavenie faktúry je povinne Preberací protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:

-    s aktuálnym Cenovým opatrením MZSR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

-    zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-    s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne osvedčenou cenou

V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej 
poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a 
predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého 
bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom 
návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

Sankcie:

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet zmluvy, a to i  za každý kalendárny deň omeškania, nárok na náhradu škody 
objednávateľa tým nie je dotknutý.

Ak je dodaný tovar s vadami objednávateľ má právo na voľbu nárokov uvedených v § 436 ods.1 písmen. a) až d) ObZ, ak ju 
oznámi dodávateľovi včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Dodávateľ má právo požadovať:
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Úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Ukončenie zmluvného vzťahu:

Zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán.

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich , na základe 
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálnych obchodných podmienkach Elektronického 
trhoviska.

Výpoveďou s výpovednou lehotou jeden mesiac zo strany objednávateľa. Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po 
dni doručenia výpovede.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom za:

a) nedodržanie termínu dodania diela dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke,

b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve,

c) neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré 
upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka ,

d)    podľa ustanovení Obchodného zákonníka môže dodávateľ  odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy upravené 
v tejto zmluve a ustanoveniach Obchodného zákonníka

e) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s 
kvalifikovanými negatívnymi referenciami ( blacklist) trhoviska,

f) nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností dodávateľa , pričom objednávateľ : 

- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľom.

g) nedodržanie riadneho splnenia povinnosti týkajúcej sa kúpnej ceny

Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ,,ZoRPVS") ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ,,register) ako 
partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť.

Dodávateľ tiež vyhlasuje , že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia alebo v čase použitia takéhoto 
subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z 
registra, je Dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri 
partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k
zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz 
účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b/ zákona o verejnom obstarávaní

V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od 
tejto zmluvy, ani nárok na náhradu škody.

Splnenie podmienok

Lieky musia byť z požadovanej terapeutickej skupiny liekov a zaradené do kategorizačného zoznamu liekov (platný Zoznam 
kategorizovaných liekov) v príslušnej požadovanej kategórii podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Požaduje sa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti a pred fyzickým plnením zmluvy, predložiť na adresu 
objednávateľa v uzatvorenej obálke:

- doklad o  platnej registráciu lieku/liečivá  a kód pridelený ŠUKLom v súlade s § 47, § 48 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- ak sa vyžaduje podľa platnej legislatívy, dodávateľ predloží neoverenú fotokópiu povolenia MZ SR na veľkodistribúciu 
humánnych liekov podľa zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, resp. iného ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované povolenie,

- obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky t.j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo každého zmluvného 
produktu e-mailom do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, podrobný aktualizovaný položkový rozpočet - cenník ( jednotková cena 
bez DPH, sadzba DPH, jednotková cena s DPH ).

Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva môže objednávateľ odmietnuť dodávku, náklady na vrátenie 
hradí dodávateľ.
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Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny (predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť 
vykonaných zmien), najmä:

-    údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, 
zmena názvu tovaru a pod.),

-    ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodávateľ je povinný v prípade avizovaného výpadku tovaru na slovenskom alebo 
zahraničnom trhu o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať verejného obstarávateľa a dodať verejnému
obstarávateľovi za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu jedine v prípade, ak adekvátna náhrada bude v identickej ATC 
skupine a výška kúpnej ceny takto dodanej adekvátnej náhrady bude totožná, prípadne nižšia ako výška kúpnej ceny 
objednávaného tovaru. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie povinnosti 
dodávateľa.

V prípade:

-    že dodávateľ  bez zbytočného odkladu t.j. do 4 hodín od doručenia objednávky od objednávateľa neinformuje 
objednávateľa o tom, že tovar nie je dostupný u dodávateľa z dôvodu výrobného výpadku, a teda nie je v možnostiach 
dodávateľa objednávateľovi dodať tovar

-    že dodávateľ bez zbytočného odkladu písomne neinformuje objednávateľa o tom, že je avizovaný výrobný výpadok tovaru 
na trhu, aby mal objednávateľ možnosť zabezpečiť si zásoby tovaru

-    v prípade, že dodávateľ dodá objednávateľovi za objednaný tovar jeho adekvátnu náhradu bez toho, aby o tom 
objednávateľa vopred písomne informoval a objednávateľ k tomu teda neudelil predchádzajúci súhlas a napriek tomu dodá 
objednávateľovi adekvátnu náhradu za objednaný tovar za cenu vyššiu ako je cena objednaného tovaru,je objednávateľ 
oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý jeden prípad uvedený v tomto bode.

Kúpna cena a platobné podmienky:

Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle 
aktuálne platného Opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Kúpna cena za dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy je uvedená v eurách, vrátane všetkých režijných nákladov dodávateľa 
súvisiacich s dodaním tovaru v zmysle tejto zmluvy.

Zodpovednosť za vady:

Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne na tovar dodaný záručnú dobu v trvaní záručnej doby 
vyznačenej na obale výrobku.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodávaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 kalendárnych dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo 
e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na 
kompenzáciu týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru 
za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľovi na odstúpenie od 
zmluvy ani nárok na náhradu škody.

Zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou sa bude riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou bude objednávateľa o tejto skutočnosti 
informovať, pričom objednávateľovi zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.

Objednávateľ je podľa tejto zmluvy oprávnený vrátiť dodávateľovi tovar v závislosti od doby jeho použiteľnosti nasledovne:

- pri dobe použiteľnosti:

3-5 rokov: vzniká objednávateľovi právo vrátiť dodávateľovi tovar najneskôr 6 mesiacov pred koncom jeho doby použiteľnosti,

2 roky: vzniká objednávateľovi právo vrátiť dodávateľovi tovar najneskôr 3 mesiace pred koncom jeho doby použiteľnosti,

1 rok: vzniká objednávateľovi právo vrátiť dodávateľovi tovar najneskôr 1 mesiac pred koncom jeho doby použiteľnosti.

Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako nižšia cena)za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy , zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutoč. dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podla tejto zmluvy a nižšou cenou.

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, si v zmluve vyhradzuje právo na zmenu zmluvy/ rámcovej dohody v zmysle § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ochrana osobných údajov :

1. Dodávateľ tovaru je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri 
plnení zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ tovaru predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy 
pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením
u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách 
objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.

2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za 
neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa , v sekcii „Ochrana 
osobných údajov, GDPR“: Poučenie o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou .

5. Poskytovateľ služby zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v 
mene dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a 
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však na 
dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, 
vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na 
vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: V. Spanyola 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.05.2021 07:18:00 - 07.05.2022 07:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn položiek definovaných v technickom opise
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Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 909,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 44 999,90 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.04.2021 12:12:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MED - ART, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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