
DOHODA O DODÁVKACH PRODUKTOV COVID-19

Účelom tejto Zmluvy o dodávkach produktov COVID-19 („Dohoda “) je písomné potvrdenie vzájomnej dohody medzi 
Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky, so síslom v Mlynskej doline, 842 48 
Bratislava, 100:00397865 (.Zákazník") a spoločnosťou Abbott GmbH, so sídlom Max-Planck-Ring 2, 65205 
Wiesbaden-Delkenheim, Nemecko, IČ: DE113824221, zapísanou v Obchodnom registri spravovaným Okresným 
súdom vo Wiesbadene, vložka HRB 31478 („Abbott“), týkajúcej sa nákupu produktov spoločnosti Abbott, ako je 
dohodnuté nižšie.

DÁTUM ÚČINNOSTI A ČAS TRVANIA ZMLUVY. Táto Dohoda sa stáva účinnou dňom jej podpisu obomi 
zmluvnými stranami („Dátum účinnosti“). Ak sa táto Dohoda neukončí skôr niektorým zo spôsobov uvedených 
nižšie, predstavuje jej počiatočné obdobie platnosti jeden (1) rok od Dátumu účinnosti („Počiatočné obdobie 
platnosti“). TÚTO DOHODU MOŽNO OPAKOVANE PREDĹŽIŤ VŽDY NA OBDOBIE ĎALŠIEHO JEDNÉHO (1) 
ROKA („Predĺžené obdobie") NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ DOHODY OBOCH ZMLUVNÝCH STRÁN, 
UZATVORENEJ PRED KONCOM POČIATOČNÉHO OBDOBIA PLATNOSTI ALEBO KAŽDÉHO PREDĹŽENÉHO 
OBDOBIA. Počiatočné obdobie platnosti a každé Predĺžené obdobie sa ďalej spoločne označujú len ako „Čas 
trvania Zmluvy

1. PRODUKTY. S výhradami uvedenými v čl. 3 a čl. 7 tejto Zmluvy s ohľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené 
pandémiou COVID-19 sa spoločnosť Abbott rozhodla uzatvoriť túto Dohodu na pravideľné dodávanie produktov 
uvedených v prílohe Zmluvy („Produkty“) Zákazníkovi za ceny uvedené v tejto prílohe. Zákazník rozumie a 
berie na vedomie, že dostupnosť Produktov bude závisieť a bude podmienená (i) príslušnými regulatórnymi 
súhlasmi a (ii) problémami s dodávkami a obmedzeniami, ktoré možno v tejto výnimočnej pandemickej situácii 
očakávať. Akékoľvek doplnky, odstránenia alebo zmeny Produktov dodávaných na základe tejto Zmluvy sa 
uskutočnia vo forme dodatkov k tejto Dohode, schválených obomi zmluvnými stranami.

2. ZÁVÄZOK KÚPY. Zákazník sa zaväzuje, že vynaloží maximálne úsilie na zadanie objednávok na dodanie 
Produktov tak, aby splnil predpokladané ročné odhady objemov požadovaných Produktov, uvedené v prílohe 
zmluvy. Zákazník bude oprávnený nadobúdať alternatívne testovacie metódy na protilátku COV-2 len v prípade, 
že nastalo dlhotrvajúce omeškanie dodávky Produktov a spoločnosť Abbott súčasne potvrdila, že požadované 
Produkty nemôže dodať v súlade s čl. 3 a 4 tejto Zmluvy.

3. TÝŽDENNÉ PLÁNY. Zákazník súhlasí s tým, že bude so spoločnosťou Abbott každý týždeň komunikovať a 
spolupracovať za účelom stanovenia plánov na obdobie nasledujúcich 90 dní, v ktorých budú špecifikované 
požadované týždenné množstvá Produktov („Týždenný plán“). Záväzné budú len množstvá Produktov 
dohodnuté vždy na nasledujúce dva (2) týždne a Zákazník je povinný tieto množstvá Produktov riadne 
priebežne objednávať. Na účinnosť objednávky musí spoločnosť Abbott takú objednávku Zákazníkovi potvrdiť. 
Ak spoločnosť Abbott oznámi Zákazníkovi, že nebude schopná dodať časť požadovaného množstva Produktov 
uvedeného v Týždennom pláne („nadmerné množstvo"), Zákazník bude oprávnený kúpiť si náhradné produkty 
v rozsahu nadmerného množstva od iného dodávateľa bez toho, aby to predstavovalo porušenie tejto Zmluvy.

4. DODÁVKY PRODUKTOV. „Dodávky“ znamenajú dodávky spotrebného materiálu, jednorazového materiálu a 
iných produktov potrebných na laboratórne testovanie ochorenia COVID-19. Spoločnosť podnikne všetky 
obchodne primerané kroky na dodanie týchto Produktov Zákazníkovi. Bez ohľadu na akékoľvek dohodnuté 
dátumy dodania si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo dodávať Produkty, hneď ako ich bude mať k dispozícii, 
a/alebo dodať Produkty len čiastočne. Zmluvné strany uznávajú a berú na vedomie, že sa môže narušiť bežná 
obchodná činnosť a že v prípade omeškania alebo nemožnosti spoločnosti Abbott dodať Produkty Zákazníkovi 
nebude Zákazník voči spoločnosti Abbott uplatňovať žiadne sankcie a spoločnosť Abbott ďalej nebude 
zodpovedná za žiadne náklady alebo škodu súvisiace s takým omeškaním alebo nemožnosťou dodania 
Produktov alebo s prípadmi, keď Zákazník bude podľa tejto Zmluvy oprávnený získavať náhradné produkty od 
iného dodávateľa.

5. NEDOSTUPNÉ VÝROBKY. Spoločnosť Abbott si vyhradzuje právo ukončiť dodávku Produktov alebo vylúčiť 
niektoré Produkty z dodávok podľa tejto Zmluvy z akýchkoľvek obchodných dôvodov prostredníctvom 
písomného oznámenia poslaného Zákazníkovi aspoň deväťdesiat (90) dní vopred. Produkty, ktoré sú dočasne 
alebo natrvalo stiahnuté z trhu, ktorých výroba sa prerušila alebo ktoré sú inak nedostupné v požadovanom 
množstve, sa považujú za „Nedostupné produkty". Spoločnosť Abbott si vyhradzuje právo prerušiť výrobu, 
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distribúciu, marketing alebo predaj akéhokoľvek Produktu alebo prerozdeľovať Produkty v prípade ich 
nedostatku, pričom také konanie nebude predstavovať porušenie tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Abbott.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za dodané Výrobky v lehote 60 dní odo dňa 
vystavenia faktúry - daňového dokladu. Ak Zákazník nie je oslobodený od príslušnej daňovej povinnosti, je 
povinný uhradiť nad rámec ceny všetky dane, ktoré môžu byť uvalené na nákup a užívanie Dodávok. 
Spoločnosť Abbott do príslušných faktúr zahrnie všetky príslušné dane vzťahujúce sa na ceny dodaných 
Produktov uvedených v prílohe. Zákazník nahradí spoločnosti Abbott všetky dane už uhradené spoločnosťou 
Abbott. [Zákazník zodpovedá za úhradu nákladov spojených s dodávkou Produktov.]

7. SAMOSTATNÁ DOHODA. Zákazník potvrdzuje, že je táto Dohoda zmluvou samostatnou, a to na ten účel, aby 
sa zabránilo pochybnostiam, či táto Dohoda tvorí súčasť akejkoľvek inej existujúcej zmluvy uzatvorenej so 
Zákazníkom.

8. UŽÍVANIE PRODUKTOV. Zákazník nie je oprávnený: (a) ďalej predávať ani distribuovať Produkty kúpené a 
dodané na základe tejto Zmluvy akejkoľvek tretej osobe; (b) používať Produkty po uplynutí lehoty ich 
použiteľnosti; alebo (c) používať Produkty akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade so zamýšľaným 
spôsobom ich použitia. Ak Zákazník poruší obmedzenia uvedené vyššie, je spoločnosť Abbott oprávnená 
ukončiť túto Dohodu v súlade s čl. 9 tejto Zmluvy (Ukončenie Zmluvy).

9. UKONČENIE ZMLUVY.

a. Z DÔVODU NEODSTRÁNENÉHO ZÁVAŽNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY. Ktorákoľvek zmluvná strana je 
oprávnená ukončiť túto Dohodu v prípade závažného porušenia Zmluvy (ako je definované nižšie) druhou 
zmluvnou stranou, ktoré, ak ho bolo možné odstrániť, zostalo neodstránené tridsať (30) dní od doručenia 
písomného oznámenia, v ktorom zmluvná strana upozornila druhú zmluvnú stranu, ktorá také porušenie 
Zmluvy spôsobila, na závažné porušenie Zmluvy a vyzvala ju na odstránenie takého porušenia Zmluvy. 
Dohoda zanikne dňom doručenia oznámenia o ukončení Zmluvy zmluvnej strane, ktorá Dohodu porušila. 
„Závažným porušením Zmluvy“ sa rozumie: (a) nedodržanie niektorej z tu uvedených zmluvných 
povinností niektorou zo zmluvných strán: (b) postúpenie tejto Zmluvy v prospech veriteľov niektorej zo 
zmluvných strán; (c) vyhlásenie insolvencie alebo začatie reorganizácie, likvidácie alebo konkurzného 
konania týkajúceho sa ktorejkoľvek zmluvnej strany; alebo (d) platobná neschopnosť ktorejkoľvek zmluvnej 
strany.

b. Z DÔVODU NEOPRÁVNENÉHO UŽÍVANIA PRODUKTOV. Ak Zákazník poruší čl. 2 (Záväzok kúpy) alebo 
čl. 8 (Užívanie Produktov) tejto Zmluvy, je spoločnosť Abbott oprávnená ukončiť túto Dohodu na základe 
písomného oznámenia Zákazníkovi. Dohoda zanikne dňom doručenia oznámenia Zákazníkovi.

10. ZÁRUKY. Spoločnosť Abbott zaručuje a vyhlasuje, že Dodávky odovzdané dopravcovi na prepravu k 
Zákazníkovi alebo odovzdané priamo Zákazníkovi budú v čase takého odovzdania: (a) vyhovovať špecifikáciám 
uvedeným v príslušných príbalových letákoch spoločnosti Abbott priložených k Produktom; a (b) budú v dobrej 
kvalite a bez chýb materiálu a spracovania. S výnimkou záruk výslovne uvedených v tomto článku Zmluvy sú 
jedinými ďalšími zárukami poskytovanými spoločnosťou Abbott vo vzťahu k Produktom len záruky výslovne 
označené ako záruky v príslušných príbalových letákoch spoločnosti Abbott k týmto Produktom. SPOLOČNOSŤ 
ABBOTT NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, A TO VRÁTANE ZÁRUK 
TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ 
ZÁLEŽITOSTI. Záruky spoločnosti Abbott uvedené vyššie sa neuplatnia, ak: (a) sa niektorý Produkt nesprávne 
použil, upravil, poškodil alebo použil inak než v súlade s príslušnou príbalovou informáciou a/alebo 
prevádzkovou príručkou k tomuto Produktu (vrátane použitia akéhokoľvek činidla neschváleného spoločnosťou 
Abbott), aby sa tým ovplyvnila stabilita alebo spoľahlivosť takého Produktu: (b) sa sériové číslo alebo číslo šarže 
akéhokoľvek Produktu zmenilo, poškodilo alebo odstránilo: alebo (c) ak bol vykonaný akýkoľvek servis alebo 
oprava osobou, ktorá nie je spoločnosťou Abbott oprávnená na vykonávanie takého servisu alebo opravy Ak 
niektorý z Produktov nespĺňa záruku stanovenú v tomto článku Zmluvy, spoločnosť Abbott na základe vlastného 
uváženia opraví alebo vymení príslušný Produkt bez vzniku ďalších nákladov pre Zákazníka. Povinnosť 
spoločnosti Abbott uvedená vyššie predstavuje jediný nárok Zákazníka spojený s chybným plnením spoločnosti 
Abbott podľa tejto Zmluvy.
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11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI. Zákazník preberá všetky riziká spojené so správnosťou a s účelnosťou 
výsledkov testov, v priebehu ktorých sa použili Produkty, a za všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, ak sa 
akýkoľvek Produkt používal inak než v súlade s príbalovým letákom spoločnosti Abbott alebo prevádzkovou 
príručkou k takému Produktu, a to na účel ovplyvnenia stability alebo spoľahlivosti takého Produktu, a taký 
Produkt sa použil: (a) samostatne: alebo (b) v kombinácii s inými predmetmi, látkami alebo činidlami (alebo 
akoukoľvek ich kombináciou), ktoré spoločnosť Abbott nedodala alebo neodporúčala na užívanie s takým 
Produktom. S VÝNIMKOU PRÍPADOV STANOVENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ ABBOTT ALEBO, AK TO 
STANOVUJE TÁTO DOHODA, ZÁKAZNÍK NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNU NÁSLEDNÚ, NEPRIAMU, 
NÁHODNÚ ALEBO ZVLÁŠTNU ŠKODU ALEBO UJMU V AKEJKOĽVEK PODOBE (VRÁTANE STRATY 
ZISKOV ALEBO OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI), VYPLÝVAJÚCU Z TEJTO ZMLUVY ALEBO POUŽÍVANIA 
PRODUKTOV ALEBO NEDODANIA PRODUKTOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI ABBOTT

12. OZNÁMENIA. Všetky oznámenia vyžadované touto Zmluvou budú písomné a budú sa považovať za doručené: 
(i) dňom skutočného doručenia druhej zmluvnej strane, ak sa doručujú osobne: alebo (ii) tretí (3.) deň po ich 
odoslaní (uhradené poštovné, požadované potvrdenie o prijatí) osobe uvedenej v podpisovom oddiele nižšie, 
prípadne inej osobe určenej druhou zmluvnou stranou.

13. POSTÚPENIE. Zákazník nie je oprávnený postúpiť túto Dohodu na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti Abbott. Spoločnosť Abbott je oprávnená úplne alebo sčasti postúpiť túto 
Dohodu na svoju dcérsku spoločnosť alebo inú majetkovo spriaznenú osobu bez súhlasu Zákazníka.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť cestou 
zmieru v priebehu rokovaní vedených medzi zmluvnými stranami; ak nie je možné akýkoľvek spor vyplývajúci z 
tejto Zmluvy urovnať medzi zmluvnými stranami cestou zmieru, riadi sa táto Dohoda právnymi predpismi Českej 
republiky s výnimkou Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru 
(CISG) a o tomto spore budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Českej republiky.

15. ÚPRAVA ZNENIA ZMLUVY. Akákoľvek zmena v texte tejto Zmluvy vykonaná Zákazníkom, a to vrátane ručne 
písaných zmien, či už v návrhu Zmluvy, alebo v jej podpísanom rovnopise, nadväzujúcej dohode alebo dodatku 
k tejto Dohode predstavuje novú ponuku Zákazníka voči spoločnosti Abbott. Spoločnosť Abbott si vyhradzuje 
právo prijať alebo odmietnuť taký nový návrh, prípadne urobiť nový protinávrh s pozmeneným znením.

16. DÔVERNÉ INFORMÁCIE. Podmienky stanovené v tejto Dohode vrátane cien Produktov uvedených v tejto 
Dohode predstavujú dôverné informácie a Zákazník ich nie je oprávnený poskytnúť tretej osobe s výnimkou 
prípadov, keď to podľa odborného názoru advokáta Zákazníka stanovuje platná právna úprava. Ustanovenie 
tohto článku bude účinné aj počas piatich (5) rokov odo dňa uplynutia času trvania tejto Zmluvy alebo jej 
ukončenia.

17. CELÁ DOHODA. Táto Dohoda a všetky ostatné dokumenty, na ktoré táto Dohoda odkazuje, predstavujú úplnú 
dohodu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Abbott v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy a nahrádzajú všetky 
predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto Zmluvy. Prijaté objednávky 
alebo žiadosti týkajúce sa Produktov podliehajú schvaľovaciemu procesu zo strany spoločnosti Abbott. 
Akékoľvek iné obchodné podmienky vydané Zákazníkom v akejkoľvek podobe sa na predmet tejto Zmluvy 
neuplatňujú a plne ich nahrádzajú ustanovenia tejto Zmluvy s výnimkou prípadov, keď ich spoločnosť Abbott 
písomne svojím výslovným vyhlásením neprijme.

NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA
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ZMLUVNÉ STRANY SÚHLASIA SO ZNENÍM HORE UVEDENEJ ZMLUVY:

ZÁKAZNÍK: ABBOTT:

Meno: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Meno: Ing. Erik Hutyrä

Funkcia: dekan Funkcia: Customer Experience Manager CZ/SK

Podpis: Podpis:

Dátum a miestg/poapisu: Dátum a miesto podpisu: Praha
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PRÍLOHA Č. 1

Odhad záväzku Zákazníka

Popis Katalóg, číslo/ 
Veľkosť

Predpokladané 
ročné 

množstvo 
testov

Cena za 
test v EUR 
(bez DPH)

Predpokladaná 
čiastka v EUR 

za rok (bez 
DPH)

Architect IA SARS-CoV-2 IgG Reagent 06R86-22/ 100 testov
06R86-32/ 500 testov 1 100 5,00 5 500,00

Odhad spotreby spotrebného materiálu

Popis Katalóg, číslo
Predpokladaný 
objem súprav 

za rok

Cena za 
súpravu 
v EUR 

(bez DPH)

Predpokladaná 
čiastka v EUR za 

rok (bez DPH)
Architect IA SARS-CoV-2 IgG Calibrator 06R86-02 1 92,00 92,00
Architect IA SARS-CoV-2 IgG Control 06R86-12 1 115,00 115.00
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