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R Á M C O V Á  Z M L U V A   
 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva“) 

 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
1.Kupujúci: 
 
obchodné meno:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
právna forma:   príspevková organizácia 
sídlo:    Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
v mene ktorého podpisujú: JUDr. Bc. Marian Viskup – riaditeľ 
IČO:    17336112 
DIČ:     2021068324  
IČ DPH:   SK2021068324  
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
medzinárodný kód banky (BIC): SPSRSKBA 
číslo účtu v tvare IBAN:  SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
zapísaný v:  register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej       

republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod 
č. 404-9729  

(ďalej len „kupujúci“) 
a 
 
 
2. Predávajúci: 
 
Obchodné meno :                      Perfect Distribution a. s.  
právna forma:    akciová spoločnosť 
sídlo:                                U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, ČR 
IČO:      47675934 
zapísaný v:                       Obchodnom registri Krajského  súdu Brno, Oddiel: B, vložka č. 6538 
konajúci prostredníctvom: 
Obchodné meno org. zložky      Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 
právna forma:    Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej 
                                                    osoby)                 
sídlo organizačnej zložky:   Kočovce 244, 916 31 Kočovce, SR 
v mene ktorého podpisuje:   Ing. Róbert Vecel - vedúci organizačnej zložky 
IČO:      47 719 150 
DIČ:      4020286765 
IČ DPH:     SK7120001372 
bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu v tvare IBAN:   SK64 7500 0000 0000 2591 2453 
zapísaný v:                       Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Po, vložka č. 
     10279/R 
 (ďalej len ,,predávajúci“)  
(kupujúci a predávajúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok II 
Preambula 

1. Táto  zmluva sa  uzatvára  ako  výsledok  prieskumu trhu na predmet obstarávania „ Dodávka 
saponátov a odmasťovacích prostriedkov - strojové umývanie“ pre FNsP Nové Zámky na 
obdobie 12 mesiacov“ podľa ustanovení zákona  č.  513/1991 Zb. Obchodný  zákonník  v  znení  
neskorších  predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),  v súlade  s  ponukou  predávajúceho  
predloženou  v rámci prieskumu trhu podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

 
Článok III 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu počas trvania tejto 
zmluvy saponáty a odmasťovacie prostriedky - strojové umývanie (ďalej aj ako ,,tovar“) na 
základe objednávok kupujúceho podľa potreby Oddelenia liečebnej výživy a stravovania (ďalej len 
,,OLVaS“ ) kupujúceho. 

2. Predpokladané množstvo tovaru a jednotkové ceny tovaru sú bližšie špecifikované v prílohe tejto 
zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uvedené množstvá nie sú pre kupujúceho 
záväzné, kupujúci je oprávnený neodobrať celkové množstvo tovaru, predávajúci nemá z tohto 
dôvodu právo na ušlý zisk. 
Kupujúci konkrétne množstvá a druhy tovaru v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v 
jednotlivých objednávkach. 

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar, ktorý bol kupujúcemu riadne a včas dodaný predávajúcim v súlade 
s touto zmluvou a v súlade s objednávkou kupujúceho, prevziať a zaplatiť za takýto tovar 
predávajúcemu kúpnu cenu. 

 
Článok IV 

Kúpna cena   

1. Kúpna cena sa určuje ako súčin množstva dodaného tovaru a  jednotkových cien dodaného tovaru 
uvedených v prílohe tejto zmluvy.  
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v 
opakovaných dodávkach a zahŕňa všetky náklady predávajúceho.  
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia. 
Ku kúpnej cene sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v sadzbe vždy podľa aktuálneho platného 
a účinného všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.   
V prípade, ak je predávajúci z iného členského štátu EÚ, fakturácia bude v takomto prípade bez 
DPH a DPH odvedie kupujúci v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu SR. 
 
Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Zb. 
o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:  
 
Maximálna celková cena podľa tejto zmluvy za predpokladané množstvo tovaru je :  
                                                                                                                            
Cena   14 973,70 eur bez DPH 
20 % DPH                    2 994,74 eur 
Celková cena  17 968,44 eur vrátane DPH 
( slovom: sedemnásťtisícdeväťstošesťdesiatosem eur a štyridsaťštyri eurocentov ) . 
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Predávajúci berie na vedomie, že rozsah a množstvo uvedené v prílohe tejto zmluvy je len 
orientačné a skutočne odobrané množstvo tovaru sa bude odvíjať od skutočných potrieb 
kupujúceho, ktorý nie je povinný vyčerpať maximálny finančný objem v celej výške. 

 
2. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej 

tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a 
predávajúci 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 predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto 
plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním 

poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. V prípade ak predávajúci neposkytne 
zľavu podľa predchádzajúcej vety, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
 

Článok V 
Dodacie podmienky 

1. Dodanie tovaru bude prebiehať formou objednávok podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. 
Predávajúci je povinný  dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce 
sa tovaru. 

2. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia. Dopravu na miesto plnenia zabezpečí predávajúci v 
súlade s platnými  predpismi.  

3. Miestom plnenia je : sklad všeobecného materiálu v sídle kupujúceho, v pracovných dňoch v čase 
od 8.00 do 14.00 hod 

4. Predávajúci je povinný dodať nový, nepoužitý tovar do 5 pracovných dní od odoslania objednávky 
kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne. Predávajúci je v uvedenej lehote 
dodania oprávnený dodať tovar aj čiastkovými plneniami a to tak, aby do uplynutia dohodnutej 
lehoty bolo plnenie dodané v celom rozsahu podľa objednávky kupujúceho.   

5. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je predávajúci povinný informovať 
kupujúceho telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list. 

6. Objednávka sa môže realizovať, emailom na adresu predávajúceho, e-mail: 
martina.busova@pfd.agelsk.sk.  Predávajúci potvrdí prevzatie objednávky od kupujúceho a to tak, 
že e-mailom kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín odo dňa, v ktorom bola objednávka 
odoslaná kupujúcim objednávku potvrdí.      

7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. 

9. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne riadne tovar prevziať a skontrolovať podľa dodacieho listu 
druh, množstvo a akosť tovaru. Kupujúci má právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V 
prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovar kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady 
tovaru, tovar neprevezme a upovedomí o tom predávajúceho. Predávajúci je povinný na vlastné 
náklady vady odstrániť. 

10. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný tovar prevziať v sídle kupujúceho na vlastné 
náklady. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 
pracovných dní od doručenia reklamácie. Kupujúci si reklamáciu môže uplatniť na emailovej 
adrese predávajúceho martina.busova@pfd.agelsk.sk.  

11. Ak predávajúci nebude schopný počas doby trvania tejto zmluvy, z dôvodov vzniknutých na jeho 
strane, dodať tovar podľa objednávky kupujúceho, má povinnosť túto informáciu bezodkladne 
oznámiť kupujúcemu telefonicky a následne potvrdiť e-mailom a kupujúci má právo zabezpečiť 
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tovar zodpovedajúcej kvality od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho 
potrieb. 

12. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75 % 
výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas tejto doby bude spĺňať všetky normatívne 
stanovené kvalitatívne a technické parametre. 

13. Pri dodaní iného ako zmluvne dohodnutého tovaru (ďalej ako ,,ekvivalent“)  predávajúci povinný 
do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť doklady preukazujúce 
požadovanú kvalitu predmetu zmluvy (minimálne Kartu bezpečnostných údajov ponúkaných 
produktov s odporučeným dávkovaním). 

14. Predávajúci je povinný v lehote dohodnutej s kupujúcim doručiť vzorky ekvivalentov v množstve 
dohodnutom s kupujúcim s dokladmi o splnení technickej špecifikácie za podmienok uvedených v 
tejto zmluve. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení kupujúcim, ktorý 
posúdi splnenie techn. špecifikácie. Predávajúci je povinný deklarovať dezinfekčný účinok 
dezinfekčného prostriedku ako biocid – s potvrdením o zápise v registri biocídnych prípravkov v 
slovenskom jazyku. 

15. Po vyhodnotení vzoriek kupujúci schváli alebo odmietne ekvivalent. Predávajúci má nárok na 
zaplatenie poskytnutých vzoriek najviac do výšky trhovej ceny len kupujúcim schválených vzoriek 
podľa prvej vety. 

16. V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou 
požadovanej značky výrobku, ktorý je podobný svojim zložením a vlastnosťami výrobku 
požadovanej značky a má rovnaké alebo lepšie výsledky vzhľadom na funkciu, na ktorú je 
výrobok požadovanej značky určený a zároveň je vhodný do umývačky riadu typu: M-iQ B-M54 
V8 N33 P8 a Kromo. 

17. Tovar je potrebné dodať s dávkovacími zariadeniami pre umývačku riadu typu: M-iQ B-M54 V8 
N33 P8 a Kromo ktoré dodávateľ objednávateľovi bezodplatne vypožičia po dobu platnosti a 
účinnosti tejto zmluvy. 

18. Predávajúci sa zaväzuje vykonať štvrťročné servisné kontroly dávkovacích zariadení overiť kvalitu 
umývacieho procesu na vlastné náklady.  

19. Predávajúci sa zaväzuje na obale tovaru uviesť nasledovné: obchodný názov tovaru alebo 
obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o zložení, údaj o objeme, údaj o odporúčanom dávkovaní a 
dátum spotreby. 

 
Článok VI 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku. Fakturácia predmetu zákazky sa 
bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných 
telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb kupujúceho.  

Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cena bez DPH, 
jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre 
je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 4 desatinné miesta.  
 
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného 
dodacieho listu.  

2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej 
hodnoty“), resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, kupujúci ju vráti 
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predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie  a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia prepracovanej faktúry kupujúcemu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa 
jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia faktúry. 

4. Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu 
cenu. 

 
Článok VII 

 Iné dojednania 

1.  Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho 
nepostúpi predávajúci svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej 
osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou 
kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka, neplatný. 

2. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany predávajúceho 
je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým predávajúci 
akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom 
kupujúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude 
podľa § 39 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné. 

3. 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. 

4. Predávajúci je povinný vykonať analýzu objektu kupujúceho (miesto požitia tovaru) a poskytnúť 
najvhodnejšie riešenie pre optimálne technologické postupy v čase dohodnutom s kupujúcim. 
Predávajúci je povinný optimalizovať umývací proces podľa špecifických podmienok OLVaS a 
overiť kvalitu umývacieho procesu. 

 
 
 
 

Článok VIII 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od 
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň 
omeškania, maximálne však do výšky 10 % ceny za tovar. Nárok na náhradu škody nie je tým 
dotknutý.   

2. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu tovar kompletne podľa objednávky a spolu s 
dodacím listom, má kupujúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného 
tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody ani nároky na pokutu podľa iných 
bodov tejto zmluvy. Zmluvná pokuta sa nepoužije v prípade, ak predávajúci v  lehote dodania 
podľa čl. V ods. 4 tejto zmluvy dodá tovar aj čiastkovými plneniami. 

3. Kupujúci je  oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu v výške 10 % z celkovej ceny 
predmetu zmluvy, ak dôjde podstatnému porušeniu zmluvy, a to do 10 dní odo dňa doručenia 
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písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok kupujúceho 
na odstúpenie od zmluvy. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý a ani nároky podľa iných 
bodov tejto zmluvy.    

4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry predávajúceho, má predávajúci právo uplatniť 
si u kupujúceho nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu 
omeškania kupujúceho, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania kupujúceho. 

 
                                                               Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Písomnosti zasielané v súvislosti s touto zmluvou sa zasielajú na adresu druhej zmluvnej strany 
uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že odosielateľovi bola ako korešpondenčná adresa druhej 
zmluvnej strany písomne oznámená iná adresa ako je uvedená v čl. I tejto zmluvy, písomnosť sa 
zasiela na takúto novú adresu. Písomnosti zasielané v súvislosti s touto zmluvou sa považujú za 
doručené: 

a) v deň ich prevzatia adresátom,  
b) v deň vrátenia písomnosti odosielateľovi poštou z dôvodu, že adresát je neznámy alebo 
z dôvodu, že si ju adresát v odbernej lehote neprevzal, alebo 
c) v deň odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom.  

2.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu: 

a) 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo  

b) do vyčerpania finančného limitu uvedeného  v čl. IV bode 1 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá 
z týchto skutočností nastane skôr. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka   
v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je informačným systémom verejnej správy vedeným Úradom vlády 
SR v elektronickej podobe (ďalej len „CRZ“).  

4. Zmluvu možno ukončiť: 

a) dohodou, 

b) výpoveďou zmluvných strán s výpovednou dobou 2 mesiace, pričom výpovedná doba začne plynúť 
dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, 

c) odstúpením od zmluvy pri hrubom porušení zmluvných podmienok. 

5. Kupujúci môže okamžite odstúpiť od Zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a za podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie 
zmluvy sa považuje: 

a) nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie  

b) nedodržanie podmienky zmluvy v zmysle Čl. IV ods. 2   

c) nedodržanie podmienky zmluvy v zmysle Čl. VII ods. 1, 2 a 3  

d) v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie alebo  na jeho majetok bol vyhlásený konkurz. 

Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V 

prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. 
Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o 
odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

6. Zmluvu je možné po dohode oboch účastníkov meniť a dopĺňať poradovým číslom označenými 
písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma  zmluvnými stranami. Dodatky musia byť 
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zverejnené v CRZ a ich účinky nastávajú dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v CRZ. 
Akékoľvek zmeny zmluvy musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

7. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
predávajúceho (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) 
alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany predávajúceho, je 
predávajúci povinný preukázateľne oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo 
dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu i 
v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

8. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom(zákon č. 513/1991 Zb.) zmysle 
právneho poriadku SR. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia prednostne Obchodným 
zákonníkom. Rozhodným právom v prípade sporu zmluvných strán z tejto zmluvy je právo 
Slovenskej republiky. Pre riešenie prípadného sporu z tejto zmluvy sú vecne a miestne príslušné  
súdy Slovenskej republiky.Po zániku zmluvy je predávajúci povinný vystaviť na vyžiadanie 
kupujúceho do 14 dní písomné potvrdenie /dokument/, v ktorom uvedie celkové skutočné plnenie 
podľa zmluvy za celé obdobie trvania zmluvy s uvedením množstva a druhu tovaru v členení podľa 
prílohy zmluvy. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany prevezmú po dvoch 
vyhotoveniach.   

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli. Zmluvné strany vyhlasujú, 
že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom, nie  
za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s touto zmluvou je podpisujú. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – zoznam jednotkových cien 
a predpokladaných množstiev tovaru. 

V Kočovciach dňa ....................                           V Nových Zámkoch dňa ......................... 
v mene predávajúceho:     v mene kupujúceho: 

 

 

....................................................................                          .................................................................. 
Ing. Róbert Vecel - vedúci organizačnej zložky                         JUDr. Bc. Marian Viskup – riaditeľ  
Perfect Distribution a. s.- organizačná zložka                Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 
 
 
 
Príloha :Špecifikácia tovaru a cenník   
Dodávka saponátov a odmasťovacích prostriedkov - strojové umývanie 


