
Zmluva č. 017/1/2022/010  

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   

(ďalej len „zmluva”)  

 
  

Článok I. Zmluvné strany  

1.1 Kupujúci    Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina       

Sídlo:     Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07  Žilina     

Štatutárny zástupca:      Mgr. Eduard Dorčík – riaditeľ 

IČO:     17335825  

DIČ:     2020699923  

IČ DPH:    SK 2020699923  

Bankové spojenie    

Číslo účtu:        

SWIFT:         

(ďalej len ako „kupujúci“)  

  

1.2 Predávajúci              Linde Gas s.r.o                                

Sídlo        Tuhovská 3, 831 06 Bratislava                 

Štatutárny zástupca                        Marek Pecák MBA - konateľ 

Oprávnený rokovať vo veciach          

- zmluvných                     Juraj Jánošík – obchodný zástupca         

- technických                               

IČO        31373861                         

DIČ            2020337044                                             

IČ DPH      SK2020337044              

Bankové spojenie     

Číslo účtu             

SWIFT:       

Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. Č. 141905/B  

(ďalej ako „predávajúci“)  

  

Článok II. Východiskové podklady a údaje  

2.1 Nadlimitná verejná súťaž, názov predmetu zákazky: Dodávka medicinálnych a technických 

plynov a služby s tým spojené zadávaná v zmysle § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

Článok III. Predmet zmluvy  

3.1 Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu riadne a včas 

medicinálne a technické plyny a služby s tým spojené na základe čiastkových objednávok a 

záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu podľa zmluvy. Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy 

je uvedené v časti B.1 Opis zákazky súťažných podkladov, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

  

Článok IV. Cena a platobné podmienky  

4.1 Predmet zmluvy sa bude financovať z prostriedkov kupujúceho. 



4.2 Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán 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 na sumu 

1.448.030,10 EUR bez DPH v nadväznosti na výstupné ceny elektronickej aukcie. Cenník tvorí 

Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

4.3 Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým prevodom na 

účet predávajúceho, na základe predávajúcim predložených faktúr, ktoré musia obsahovať všetky 

požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku SR a všetky údaje 

požadované VO. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. V 

prípade, že kupujúci nevráti faktúru predávajúcemu na doplnenie do 5 dní odo dňa obdržania, 

považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok. 

4.4 Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, 

jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.  

4.5 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa 

v mesiaci nasledujúcom po dni dodania tovaru. 

4.6 Vzhľadom k tomu, že kupujúci je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 

261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti, zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného 

zákonníka, že kupujúci je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti 60 

dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu; Predávajúci vyhlasuje, že 

takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v 

hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu 

(podľa § 369d Obchodného zákonníka), a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha 

predmetu plnenia záväzku. 

4.7 Cena predmetu zákazky zahŕňa: dodanie predmetu zákazky na miesto dodania – Žilina - sídlo 

kupujúceho, všetky náklady spojené s dodávkou medicinálnych a technických plynov a služieb 

s tým spojených, vrátane všetkých poplatkov ako sú napr. poplatok za nájom zásobníka O2, 

poplatok za nájom tlak. fliaš na plyny, poplatok za dovoz kvapal. O2, poplatok za dovoz plynu 

vo fľašiach, ADR poplatok za dodávku tlak. fliaš a iné, ktoré súvisia s dodávkou tovaru a 

poskytnutím služby. 

4.8 Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho. 

4.9 Podkladom pre vystavenie faktúr je oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný preberací 

protokol/dodací list. 

4.10 Akúkoľvek zmenu ceny je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť písomne. Ak po doručení 

písomného oznámenia predávajúceho o zmene ceny kupujúci s cenou nebude nesúhlasiť, má 

právo od zmluvy odstúpiť. 

4.11 Predávajúci sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu 

kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s 

dohodou kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho 

zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto 

úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. 

4.12 Predávajúci sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného 

zákonníka ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 

Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy 

od ručiteľa. Predávajúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto 



zákazu je kupujúci oprávnený uložiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej 

hodnoty predmetu zmluvy (pohľadávky predávajúceho podľa tejto zmluvy). 

  

Článok V. Spôsob dodania tovaru, čas a miesto dodania tovaru, prebratie tovaru a dodacie 

podmienky 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je Žilina - sídlo kupujúceho. 

5.2 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu 

nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle bodu 5.3 tohto 

článku tejto zmluvy. 

5.3 Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa čl. III. tejto zmluvy, 

spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom 

(resp. preberacím protokolom) a faktúrou.  

5.4 Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán na preberacom protokole/dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť 

prevzatie tovaru, ak tovar nebol dodaný na dohodnutom mieste dodania, s dohodnutými 

vlastnosťami, akosťou a má právo od zmluvy odstúpiť.  

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane 

prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného 

tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania. 

5.6 Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.7 Kupujúci ako VO si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej zmluvy v zmysle § 18 zákona o VO. 

5.8 Súčasťou zmluvy je Príloha č. 3 povolenie a doklady o registrácii vydané MZSR a Štátnym 

ústavom pre kontrolu liečiv potrebných na distribúciu medicinálnych plynov na území SR:  

Predávajúci je povinný predložiť najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy potrebné rozhodnutia, 

povolenie a doklady o registrácii vydanými MZSR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, 

potrebných na distribúciu medicinálnych plynov na území SR: 

a) Povolenie na veľkodistribúciu medicinálnych plynov vydané MZSR; 

b) doklad o registrácii, resp. rozhodnutie vydané ŠÚKL o registrácii humánneho lieku 

kyslík kvapalný a humánneho lieku kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 

150 bar a humánneho lieku kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 200 bar;  

c) Potvrdenie dodávateľa, že disponuje servisným strediskom a pohotovostnou službou v 

prípade poruchy na zásobníku pre kvapalný medicinálny kyslík s uvedením 

telefonických a mailových kontaktov;  

d) Rozpis jednotkových cien v rozsahu cena bez DPH, cena s DPH.   

5.9 Predávajúci sa zaväzuje dodávať medicinálne plyny, technické plyny, špeciálne plyny v 

oceľových (tlakových) fľašiach a iných tlakových nádobách a do zásobníka na kvapalný 

medicinálny kyslík (odparovacia stanica) podľa telefonického (písomného/ mailového) faxového 

objednania. Predávajúci zároveň umožňuje kupujúcemu užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a 

zásobník formou prenájmu zahrnutého v celkovej cene predmetu zákazky. 

5.10 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových 

nádobách najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a v cisternách najneskôr do 

3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.  

5.11 V prípade nepotvrdenia objednávky - fikcia potvrdenia sa považuje nasledujúci pracovný deň po 

odoslaní objednávky na uvedený mailový kontakt dodávateľa. 



5.12 Kupujúci bude množstvá jednotlivých plynov upresňovať na základe svojich potrieb 

prostredníctvom e-mailových alebo telefonických objednávok, v ktorých bude uvedený 

požadovaný termín dodania, resp. v prípade nutnej potreby v daný pracovný deň počas lehoty 

plnenia zmluvy. 

5.13 Kupujúci nie je viazaný množstvom tovaru uvedeného v technickej špecifikácii predmetu 

zákazky. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako 

množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu zmluvy. Množstvo bude 

spresňované počas plnenia zmluvy, podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. 

5.14 V prípade akútnej potreby sa predávajúci zaviaže dodať objednaný tovar najneskôr do 24 hod. 

od objednania.  

5.15 Množstvá zapožičaných fliaš a plynov sa môžu v priebehu doby plnenia zmluvy meniť podľa 

aktuálnej potreby a spotreby, nájom bude fakturovaný podľa aktuálneho množstva fliaš. 

5.16 Predávajúci nainštaluje a pripojí zásobovacie zariadenie v mieste inštalácie (areál kupujúceho). 

Kupujúci v súlade s projektovou dokumentáciou na svoje náklady k termínu inštalácie 

zásobovacieho zariadenia zabezpečí inštalačnú plochu ako aj vhodné prečerpávacie plochy a 

príjazdové cesty pre cisterny, montážne otvory, položenie potrebných energetických prípojok, 

elektrický rozvádzač a pod. Kupujúci počas montáže poskytne poverenému zamestnancovi 

predávajúceho nevyhnutne potrebnú súčinnosť.  

5.17 Predávajúci na svoje náklady zaobstará všetky povolenia potrebné na inštaláciu a prevádzku 

zásobovacieho zariadenia.  

5.18 Predávajúci je povinný dodávať fľaše označené druhom plynu, množstvom náplne a záručnou 

dobou, tieto musia byť uvedené aj na dodacom liste.  

5.19 Kupujúci umožní predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k predmetu nájmu. 

Predávajúci má právo na vykonanie prehliadky predmetu nájmu podľa ustanovení vyhl. č. 

508/2009. Predávajúci je povinný vykonať nasledovné práce, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

chodu zásobovacieho zariadenia:  

a) odstránenie všetkých kupujúcim nahlásených vád, pokiaľ ich odstránenie resp. nápravu 

nie je oprávnený vykonať zaškolený pracovník v zmysle protokolu o zaškolení;  

b) vykonanie všetkých prác súvisiacich s uvedením zásobovacieho zariadenia do prevádzky 

a jeho udržiavanie v prevádzkyschopnom stave, ak toto nie je oprávnený vykonať 

zaškolený pracovník v zmysle protokolu o zaškolení;  

c) vykonanie pravidelných kontrol zásobovacieho zariadenia minimálne v rozsahu:  

- pri každom plnení uskutočnenie vizuálnej kontroly plnenej zásobnej nádrže  

- prehliadka a kontrola funkčnosti zásobníkovej stanice v zmysle platných predpisov 

minimálne raz ročne;  

d) vykonanie všetkých skúšok stanovených na základe platných právnych predpisov v rámci 

určených lehôt;  

e) predávajúci sa zaväzuje, že počas doby trvania zmluvy zabezpečí opravu zásobovacieho 

zariadenia do 24 hodín od nahlásenia jeho poruchy, resp. počas pracovných dní zabezpečí 

do 24 hodín od nahlásenia poruchy náhradné zásobovanie predmetným tovarom;  

f) predávajúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pre prípad zmeny zásobníkovej 

stanice, a to prípadne aj poskytnutím prenosného zásobníka na medicinálny kyslík.  

5.21 Kupujúci bude prevádzkovať zásobovacie zariadenie a vykonávať pravidelné kontrolné 

opatrenia v rozsahu:  



a) kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy potrebné pre bezpečnú prevádzku 

zásobovacieho zariadenia, a to vzhľadom k jeho zatriedeniu ako výhradné technické 

zariadenie;  

b) kupujúci počas trvania nájomného vzťahu zabezpečí odbornú spôsobilosť obslužného 

personálu podľa platných predpisov;  

c) kupujúci má právo manipulovať s armatúrami potrebnými pre príslušný účel použitia na 

základe poskytnutého návodu na používanie prostredníctvom primerane zaškolených 

pracovníkov predávajúceho. Akýkoľvek iný zásah do zásobovacieho zariadenia alebo 

zmena na zásobovacom zariadení, na výkon ktorých nebol pracovník kupujúceho 

zaškolený v zmysle protokolu, kupujúci vykoná len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase predávajúceho a odbornej konzultácie s ním;  

d) kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých 

funkčných poruchách a poškodeniach. Opravy bude uskutočňovať len zaškolený 

pracovník kupujúceho alebo poverený pracovník predávajúceho;  

e) kupujúci na základe návodu na používanie zariadenia vypracuje miestny prevádzkový 

predpis;  

f) kupujúci zahrnie zásobovacie zariadenie do svojho požiarneho plánu ak je to potrebné 

poplachového plánu a plánu na odvrátenie nebezpečenstva;  

g) kupujúci prostredníctvom zaškolenej osoby vykoná v zmysle prevádzkového predpisu 

obhliadku zásobovacieho zariadenia a skontroluje jeho prevádzkyschopnosť;   

h) kupujúci zabezpečí ,aby boli dodržané ochranné pásma (zóny) podľa príslušných 

predpisov;  

i) kupujúci nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho odstavovať 

existujúce bezpečnostné zariadenia a oznámi predávajúcemu potrebu opráv bez 

zbytočného odkladu.  

5.22 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. 

5.23 Kupujúci ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať aj  iné druhy medicinálnych 

plynov, vzhľadom na doplnenie o iný vhodný plyn vo väzbe na príslušné diagnózy, vzhľadom 

na vývoj v zdravotníctve počas trvania tejto zmluvy na zabezpečenie dodávky medicinálnych a 

technických plynov. 

 

Článok VI. Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru  

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení kupujúcemu. Predávajúci 

zabalí tovar a vybaví na prepravu tak, aby bol tovar chránený pred poškodením, stratou a 

zničením, inak zodpovedá za vady na tovare, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody zo 

strany kupujúceho.  

6.2 Kupujúci je povinný určiť presné množstvo tovaru. Ak si zmluvné strany nedohodnú niečo iné, 

nesmie odchýlka presiahnuť 5% množstva určeného v zmluve. Predávajúci má nárok na 

zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný.  

  



Článok VII. Sadzba úrokov z omeškania  

7.1 Predávajúci môže požadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z 

omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v 

spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. 

7.2 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, nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý. 

7.3 Kupujúci má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 OZ ods.1 písmen. a) až d), ak ju oznámi 

predávajúcemu včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto 

oznámení.  

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

Článok VIII. Záruka za akosť  

8.1 Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými 

normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, 

určeného výrobným číslom) a tovar musí mať vlastnosti na obvyklý účel.  

8.2 Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle 

ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

8.3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá predávajúci.  

8.4 Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva môže kupujúci odmietnuť dodávku.  

8.5 Zodpovednosť za vady:  

a) predávajúci 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 predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho 

vlastnosti po dobu záručnej doby. Predávajúci poskytne na tovar dodaný záručnú dobu v 

trvaní záručnej doby vyznačenej na obale výrobku;  

b) kupujúci je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu všetky vady tovaru, 

zistené pri preberaní dodávaného tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po 

zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo emailom;  

c) predávajúci je povinný oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, na 

vlastné náklady;   

d) zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou, bude riešiť v 

zmysle Obchodného zákonníka.  

 

Článok IX. Sankcie a zodpovednosť za škodu 

9.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za 

predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej 

súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie 

je možné.  

9.2 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie alebo omeškanie bude 

spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti 

druhou zmluvnou stranou.  

9.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie bude vychádzať 



z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré 

v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán 

uplatňované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 

strana bola písomné oboznámená o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a predpokladanej 

dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o nich táto dozvedela.  

9.4 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti nezávislé od 

vôle zmluvných strán, ktoré jej bránia v riadnom splnení ich povinností ako sú napr. štrajk, 

epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie alebo embargo 

produktov objektívne potrebných na plnenie predmetu zmluvy. Okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť vymedzuje aj § 374 Obchodného zákonníka.  

9.5 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 

účinky spojené. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná osoba 

bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

9.6  V prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je zmluvná strana, ktorej sa táto 

prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku 

a predpokladanom konci tejto okolnosti, ktorá jej bráni v plnení povinnosti podľa tejto zmluvy.   

Článok X. Plnenie subdodávateľmi 

10.1 Vzhľadom na rozsah plnenia tejto zmluvy je predávajúci oprávnený plniť svoje záväzky aj 

prostredníctvom tretích osôb - subdodávateľov. 

10.2 V prípade, ak predávajúci bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľov, je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam 

všetkých známych subdodávateľov, s uvedením údajov o percentuálnom podiele subdodávky vo 

vzťahu k predmetu plnenia, popise predmetu plnenia, identifikačné údaje subdodávateľa 

v rozsahu meno, priezvisko/obchodné meno, IČO, sídlo, osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov bude uvedený v Prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

10.3 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo 

spolupracujúcich tretích osôb. 

10.4 Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy subdodávateľa, 

zodpovedá kupujúcemu tak, akoby záväzok plnil sám. 

10.5 Predávajúci zodpovedá za poučenie a oboznámenie subdodávateľov so všetkými povinnosťami, 

ktoré mu ako predávajúcemu vyplývajú z tejto zmluvy. 

10.6 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.  

10.7 Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.  

10.8 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 

ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

10.9 Predávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

tým však nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu tejto zmluvy. Údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto zmluvy uvádza predávajúci 

v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zároveň sa predávajúci s kupujúcim dohodli, že predávajúci vždy do 

15 dní po skončení každého štvrťroka platnosti tejto zmluvy zaktualizuje a zašle kupujúcemu 

zoznam svojich subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, pričom túto aktualizáciu 

vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. 

Ak predávajúci v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle kupujúcemu, má sa za to, že zoznam 



subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne 

dohodli, že v prípade, ak u predávajúceho dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvrťroka 

platnosti tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený nového subdodávateľa oznámiť kupujúcemu aj 

mimo aktualizácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považované za riadne oznámenie nového 

subdodávateľa. 

10.10 Predávajúci čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to 

vyžaduje táto zmluva. 

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov a informačná povinnosť  

11.1 Predávajúci je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na 

jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Predávajúci 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 kupujúceho 

a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na 

pracoviskách kupujúceho, kde môže prísť do styku s osobnými údajmi. 

11.2 Neumožnený vstup do priestorov kupujúceho zástupcovi predávajúceho bez poučenia o 

mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany kupujúceho. 

11.3 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. 

11.4 Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach 

kupujúceho, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o povinnosti 

mlčanlivosti s informačnou povinnosťou. 

11.5 Predávajúci zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na 

plnení zmluvy v mene predávajúceho v priestoroch kupujúceho. 

11.6 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 kupujúceho v sekcii „Ochrana 

osobných údajov, GDPR“. 

11.7 Kupujúci je v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom základnej služby. Uzatvorením tejto zmluvy 

predávajúci berie na vedomie, že uzatvára zmluvu so subjektom, ktorý je zaradený do zoznamu 

základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb, z 

čoho pre zmluvné strany vyplývajú práva a povinnosti.  

 

Článok XII. Prehlásenia predávajúceho   

12.1 Predávajúci čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to 

vyžaduje táto zmluva.  

12.2 Predávajúci vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

„register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky. Predávajúci 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 tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto 

subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k 

právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Predávajúci povinný okamžite ukončiť 

plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia  

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

13.2 Ukončenie zmluvného vzťahu: 

- zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán; 

- odstúpením od zmluvy, 

- výpoveďou bez udania dôvodu zo strany kupujúceho. Výpovedná lehota je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

13.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy predávajúcim za: 

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

b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstve 

dohodnutých v zmluve, 

c) ak neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, 

d) to, že predávajúci nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci mu táto 

povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov podľa bodu 5.12 tejto zmluvy, 

e) nedodržaním povinnosti ustanovenej v bode 4.10 tejto zmluvy predávajúcim; 

f) nedodržanie akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve.  

13.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným 

rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 

postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.  

13.5 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

13.6 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania finančného objemu predpokladanej 

hodnoty zákazky, t. j. do výšky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, najviac však 

na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

13.7 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných 

strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov. 

13.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží jedno originálne 

vyhotovenie a kupujúci tri originálne vyhotovenia. 

13.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

 



13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.   

  

V Žiline, dňa         V Žiline dňa 31.05.2022  

Za predávajúceho:     Za kupujúceho 

        Fakultná nemocncia s poliklinikou Žilina: 

Digitálne podpísané 05.05.2022 

Juraj Jánošík 

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

Digitálne podpísané 05.05.2022   Mgr. Eduard Dorčík 

Bc. Petr Štolcar     riaditeľ 

 

 

 

   

Prílohy:   

Príloha č. 1: Technický opis  tzn. podrobný technický opis všetkých položiek predmetu zmluvy 

– podmienky dodávky a distribúcie 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií: Kalkulácia ceny- podrobná štruktúra ceny vypracovanú 

v minimálnej štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom v časti „A.4. – Spôsob určenia 

ceny“ týchto SP  

Príloha č. 3: povolenie a doklady o registrácii vydané MZSR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 

potrebných na distribúciu medicinálnych plynov na území SR  

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov   

Príloha  č. 5:  Zoznam zodpovedných osôb  

 

  


