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KÚPNA ZMLUVA 
podľa § 409 a  nasl. Obchodného zákonníka a  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

1. Kupujúci: 
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 
Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš 
Štatutárny orgán: Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka 
IČO: 17336163 
IČ DPH: SK2020575755 
 

2. Predávajúci: 
Perfect Distribution a.s. 

Sídlo: U Spalovny 4582/17, Prostějov 796 01, Česká republika 

IČO: 47675934 

DIČ: CZ699000899 

Zapísaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, 

vložka č. 6538 

konajúca prostredníctvom: 

Perfect Distribution a. s. – organizačná zložka 

Sídlo: Kočovce 244, 916 31 Kočovce 

Zastúpená: Ing. Róbert Vecel – vedúci organizačnej zložky 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, vložka 

č.10279/R 

IČO: 47 719 150 

DIČ: 4020286765 

IČ DPH: SK7120001372 

IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153 

 
II. Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy dodávať a previesť 

vlastnícke právo kupujúcemu k tovaru – Jednorazové plienky a podložky, ktorá 
tvorí Prílohu č. 1 zmluvy  – a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Predpokladanou sumou zákazky sa na účely tejto zmluvy rozumie suma                
12 315,00 Eur bez DPH. K cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa 
platných právnych predpisov.  

 
III. Dodanie tovaru 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá kupujúcemu na základe písomnej alebo 

telefonickej objednávky kupujúceho v druhu a množstve uvedenom v 
objednávke; písomnou objednávkou sa rozumie aj objednávka zaslaná emailom. 
Kupujúci je oprávnený tovar objednať podľa potreby. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do miesta sídla kupujúceho, 
vrátane vykládky. 

3. Ak predávajúci uskutočňuje dodanie tovaru jeho odoslaním, účinky dodania 
nastanú až odovzdaním tovaru dopravcom kupujúcemu v mieste podľa 
predchádzajúceho odseku. 
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4. Predávajúci je povinný dodať tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 
10 dní od doručenia objednávky kupujúceho podľa čl. III. odseku 1. 

5. Ak predávajúci nemôže v dohodnutej lehote tovar kupujúcemu dodať, je povinný 
o tom bezodkladne informovať kupujúceho a informovať ho o lehote, v ktorej 
tovar kupujúcemu dodá. Kupujúci je v takom prípade oprávnený objednávku 
zrušiť alebo zmeniť. Náhradný tovar s rovnakými vlastnosťami je predávajúci 
oprávnený dodať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 

 
IV. Cena tovaru 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet zmluvy podľa tejto kúpnej 

zmluvy vo výške uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

V. Platobné podmienky 
 

1. Predávajúci vyfakturuje kúpnu cenu kupujúcemu najskôr v deň dodania tovaru 
kupujúcemu. 

2. Faktúra spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi(zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať 
minimálne tieto údaje: 
◦ Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 
◦ IČ pre DPH, DIČ predávajúceho a IČO kupujúceho 
◦ Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH, ceny celkom bez 

DPH, DPH celkom, celková cena s DPH 
◦ Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia 
◦ Celková fakturovaná suma 
◦ Dodací list 

3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa dodania tovaru alebo doručenia faktúry, podľa 
toho čo nastane neskôr. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí tovaru a 
podpísaní dodacieho listu kupujúcim v súlade s touto zmluvou. 

4. Po dodaní tovaru a následnej fakturácii bude prevedená kontrola cien (zmluvné 
ceny – fakturované ceny). V prípade nedodržania zmluvnej ceny bude faktúra 
vrátená na opravu dodávateľovi; lehota splatnosti počas tejto doby neplynie. 

5. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne 
alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne 
plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

6. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
 

VI. Množstvo, akosť, vyhotovenia a obal tovaru 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že množstvo tovaru uvedené v čl. II ods. 1 tejto 
zmluvy je len predpokladané množstvo a kupujúci je oprávnený neodobrať 
celkové množstvo tovaru uvedené v čl. II ods. 1. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve uvedenom v 
objednávke. 

3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v akosti, ktorá zodpovedá účelu 
použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných noriem. Zmluvné strany 
sa dohodli, že účelu použitia podľa tejto zmluvy zodpovedá iba tovar, ktorý v čase 
dodania nemá uplynutých viac ako 30% výrobcom stanovenej exspiračnej doby. 

4. Predávajúci je povinný tovar dodať v originálnom balení a s dokladmi 
zodpovedajúcimi podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných právnych 
predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich 
uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto Kúpnej zmluvy. 
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VII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na tovare 
 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu bol tovar odovzdaný. 
2. Rovnako na kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody na tovare. 

 
VIII. Vady tovaru a záruka za akosť 

 
1. Predávajúci zodpovedá za faktické aj právne vady tovaru. 
2. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar bude spôsobilý na obvyklé použitie a 

zachová si obvyklé vlastnosti po dobu spotreby podľa čl. VI ods. 3 tejto zmluvy. 
3. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať bez zbytočného 

odkladu. 
4. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne, bez zbytočné 

odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby. Za skrytú vadu sa považuje aj 
vada, ktorú je možné zistiť až po rozbalení tovaru. 

5. Oznámenie o skrytých aj zjavných vadách musí obsahovať: (1) označenie 
zmluvy, (2) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru a (3) presný popis vád 
tovaru a uvedenie nároku z vád tovaru, ktorý si kupujúci uplatňuje. 

6. V prípade akýchkoľvek vád dodaného tovaru môže kupujúci požadovať: 
◦ odstránenie vád;  
◦ doplnenie chýbajúceho tovaru 
◦ dodanie náhradného tovaru; 
◦ odstúpiť od zmluvy. 

Právo voľby medzi nárokmi z vád tovaru má kupujúci. 
7. Predávajúci je povinný písomne oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko k 

reklamácii v lehote 14 dní od jej doručenia; márnym uplynutím tejto lehoty platí, 
že predávajúci uznal reklamáciu za oprávnenú. 

 
IX. Iné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany nie je možné postúpiť na tretiu osobu pohľadávku, ktorá na 
základe tejto zmluvy vznikla. 

 
X. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
1. V prípade, že predávajúci nedodá objednaný tovar včas, je povinný zaplatiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za 
každý začatý deň omeškania. Cenou sa rozumie cena tovaru vrátane DPH. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný 
zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške podľa §369a Obchodného 
zákonníka. 

3. V prípade, že predávajúci nesplní nároky kupujúceho z vád tovaru v lehote 
dohodnutej v zmluve, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
5,00 Eur za každý začatý deň omeškania. 

4. Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta alebo úroky z omeškania iba v 
prípade, že vzniknutá škoda prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu alebo úroky z 
omeškania; to neplatí pre dojednanie uvedené v čl. X ods.5. 

5. Ak zmluva zanikne odstúpením z dôvodu, že predávajúci nedodrží výšku kúpnej 
ceny, ktorá bola rozhodujúcim kritériom vo verejnom obstarávaní, je povinný 
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z predpokladanej hodnoty 
zákazky vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy. 
Týmto dojednaním nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu 
bola spôsobená a to aj vo výške presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. 
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XI. Platnosť zmluvy 
 

1. Zmluva za uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti. 
2. Platnosť zmluvy zaniká uplynutí doby podľa predchádzajúceho odseku, 

vyčerpaním predpokladaného množstva podľa čl. II ods. 1 alebo vyčerpaním 
dohodnutej kúpnej ceny podľa čl. II ods. 2, podľa toho čo nastane skôr. 

3. Kupujúci je oprávnený zmluvu vypovedať aj pred uplynutím doby podľa odseku 
1 tohto článku a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba je jeden mesiac a 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená predávajúcemu. 

 
XII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu aj 

po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny 
podľa ústavného zákona č. 227/2202 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády SR na 
vykonanie opatrenia HM organizácia výroby a organizácia služieb podľa §5 pís. 
b) zákona č. 179/2011 Z. z. 

2. Záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo vypovedaná iba písomnou formou. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre 

predávajúceho a jeden pre kupujúceho. 
5. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

dobrovoľne  vlastnoručne podpísali. 
 

 
Dodávajúci:  

 

Dátum podpisu: 

 

 

 

 

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

Ing. Róbert Vecel, 

vedúci organizačnej zložky  

Kupujúci:  

 

Dátum podpisu: 

 

 

 

 

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

Ing. Ľudmila Pohančeníková MBA,  

riaditeľka 
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