Kúpna zmluva č. II/11/2011
na dodávku tovaru : Dodávka diagnostických súprav pre vyšetrenie zápalových markerov
metódou nefelometrie, vrátane kontrolného, kalibračného a spotrebného materiálu
k špecifikovanému prístroju,
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Kupujúci:
verejný obstarávateľ:
adresa:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Štatutárny zástupca organizácie:
Bankové spojenie:
Adresa banky:
SWIFT:
IBAN:

Národný ústav reumatických chorôb
Piešťany, PSČ 921 12, Nábrežie I. Krasku 4782/4.
Štátna príspevková organizácia
165271
2020530732
nie sme platcami DPH
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Štátna pokladnica
Č. bežného účtu: 7000285239/8180
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SUBA SKBX
SK85 8180 0000 0070 0028 5239

a
Predávajúci:
sídlo / miesto podnikania:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v registri:
bankové spojenie:
číslo účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
kontaktná osoba:

R - Diagnostics SK spol. s. r. o.
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava
Mgr. Zuzana Sedláková
43874495
2022520632
Sk2022520632
OR SR Okr. sud Bratislava I, vložka č. 50013/B
ČSOB
4005809296/7500
02 62412381
02 62240576
sedlakova@r-diagnostics
Mgr. Zuzana Sedláková

1

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania na
zadávanie zákaziek označených v odseku 2 tohto článku.
2. Predmetom zákazky je: Dodávka diagnostických súprav pre vyšetrenie zápalových
markerov metódou nefelometrie, vrátane kontrolného, kalibračného a spotrebného
materiálu k špecifikovanému prístroju.
3. Kupujúci ako verejný obstarávateľ postupoval pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru,
ktorá je predmetom tejto zmluvy, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa
§102 ZVO a článku 5. Organizácia procesu verejného obstarávania, Smernice o verejnom
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v podmienkach Národného ústavu
reumatických chorôb Piešt'any - zadávanie zákaziek s nizkymi hodnotami

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších
obchodných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar.
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar : diagnostické
súpravy pre vyšetrenie zápalových markerov metódou nefelometrie v celom rozsahu
podľa stanovených parametrov vrátane kontrolného, kalibračného a spotrebného
materiálu k danému predpokladanému počtu vyšetrení, špecifikovaný v cenovej ponuke
predávajúceho, určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v objednávkach.
2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej kvalite a
termíne do určeného miesta dodania a odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na
dodaný tovar.
3. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú
kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
III.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o

cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená a záväzná v zmysle predloženej
Cenovej ponuky na: Dodávka diagnostických súprav pre vyšetrenie zápalových
markerov metódou nefelometrie, vrátane kontrolného, kalibračného a spotrebného
materiálu k špecifikovanému prístroju, ktorá je prílohou tejto zmluvy.
2. Cena je konečná vrátane DPH a zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru, vrátane

nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania a pod..
Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou dodatku
k tejto zmluve podľa čl. XII bod 2.
4. Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a
včasným dodaním objednaného tovaru do určeného miesta dodania a prevzatím tovaru
kupujúcim.
5. Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej
3.
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predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného dodacieho listu.
6. Faktúru vystaví predávajúci na každú objednávku samostatne. Cena za jednotlivú dodávku

tovaru bude stanovená podľa skutočne dodaného množstva a dohodnutej jednotkovej
ceny tovaru podľa Prílohy č.1.
7. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej vystavenia a predávajúcu ju doručí / zašle
kupujúceho do 3 dní od vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania
faktúrovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
8. V prípade, ak faktúra má vecné a/alebo formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti
daňového dokladu, má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúceho, pričom lehota
splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu do predloženia opravenej faktúry.

IV.

Objednanie tovaru

1. Kupujúci bude objednávať tovar písomnou objednávkou, ktorú zašle predávajúcemu

faxom, e-mailom, poštou, telefonicky, alebo predloží osobne.
2. Predávajúci potvrdí objednávku faxom alebo e-mailom najneskôr do 2 pracovných dní po
jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa
považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky.

V.

Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim
v objednávke Predávajúci realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 07:00 hod. do
15:00 hod.
2. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do miesta dodania, ktorým je sídlo
kupujúceho: Nábrežie Ivana Krasku č. 4 v Piešťanoch.
3. Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu dodací list, na ktorom
kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím
tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho listu ostane kupujúcemu.
Ak tovar bude zo strany kupujúceho vrátený podľa čl. V bod 3 tejto zmluvy z dôvodu jeho
vád, bude sa tovar považovať za nedodaný.
VI.

Akosť tovaru a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci je povinný dodávať tovar v obvyklej (bežnej) kvalite,v originálnom balení,

ktoré spĺňajú všetky požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného
rozhodnutia.
2. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby,
vzťahuje sa na tento tovar vyznačená doba použiteľnosti / trvanlivosti / spotreby.
3. Daný tovar nesmie mať v dobe jeho prímu objednávateľom vyčerpanú expiračnú dobu
viac ako 1/3 exp. doby
4. V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený vadný tovar neprevziať a
vrátiť ho predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. Tieto vady kupujúci uvedie do
dodacieho listu.
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5. Zistené vady tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť

bezplatné odstránenie vady alebo uspokojenie iného nároku kupujúceho z vád bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od oznámenia vady.
VII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod
nebezpečenstva škody

Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa
momentom prevzatia tovaru odberateľom.

VIII.

Obaly

V prípade, ak predávajúci bude dodávať tovar na vratných obaloch (EUR paletách a pod.),
druh a počet vratných obalov je povinný označiť na dodacom liste podľa čl. IV bod 3 tejto
zmluvy. Obeh vratných obalov bude založený na výmennom systéme a predávajúci nebude
kupujúcemu faktúrovať cenu vratných obalov. Kupujúci bude vratné obaly, v ktorých bol
uložený tovar, vracať predávajúcemu pri nasledujúcej dodávke tovaru, najneskôr však 3
mesiacov dní od ich obdržania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný
vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky. Náklady spojené s vrátením
vratných obalov znáša predávajúci.

IX.

Sankcie

1. Pre prípad nedodržania dohodnutých podmienok sú dohodnuté nasledovné sankcie
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania.
Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením fakturovanej ceny má predávajúci právo na
úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške zákonných úrokov z omeškania podľa § 369
Obchodného zákonníka.
Právo uplatniť úroky z omeškania predávajúcemu nevzniká, ak omeškanie kupujúceho
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť kupujúceho.
2. Lehota splatnosti sankcií je 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým oprávnená zmluvná
strana uplatňuje nárok na zaplatenie sankcie.
X

Platnosť a účinnosť zmluvy

1. Táto zmluva je uzavretá

- na dobu určitú do 30. 06. 2011
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov
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XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo jednotlivej objednávky je možné v prípadoch
stanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, najmä ak predávajúci je
v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 5 pracovných dní.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od jednotlivej objednávky, ak kupujúci je v omeškaní
so zaplatením fakturovanej sumy o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty splatnosti.
4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán podstatne porušuje povinnosti voči oprávnenej zmluvnej
strane vyplývajúce z tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani po písomnom upozornení.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy alebo od jednotlivej objednávky oznamuje oprávnená
zmluvná strana písomne s uvedením dôvodov odstúpenia, oznámenie o odstúpení musí
byť podpísané osobou oprávnenou konať za zmluvnú stranu v tejto veci. Oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy / jednotlivej objednávky sa zasiela poštou ako doporučená
zásielka s doručenkou na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve. Odstúpenie je účinné
dňom doručenia oznámenia o odstúpení. Odstúpením nie je dotknutý nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty.
XII Záverečné dojednania
1. Záležitosti neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len dohodou vo forme písomných dodatkov
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotovení pre každú
zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá ako prejav ich slobodnej
a vážnej vôle, jej ustanovenia sú im zrozumiteľné a určité, dohodu si prečítali, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ním a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Piešťanoch, dňa : 21. 01. 2011

Kupujúci

Predávajúci
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Príloha
Vyhodnocovacia tabuľka č.2

Parameter
Ceruloplazmín (CPL)

Diagnostická súprava /
Diagnostikum
Ceruloplazmín
Kalibrátor k CPL
Kontrola k CPL

Počet
vyšetr.
1 000

Jednotková
cena
vrátane
Cena celkom na daný počet
DPH
vyšetrení vrátane DPH
1,692

1692,00
522,00
329,40

Riediaci a premývací roztok k CPL
Antistreptolyzín O
(ASLO)

2160,00

poznámky
Cena za súpravu (65 testov): 100 € bez DPH,
Cena 174 € s DPH za súpravu (1súprava na 2 mesiace)
Cena 109,80 € s DPH za súpravu (1 súprava na 2 mesiace)
Diluent -Cena 90 € s DPH(20%) (2balenia mesačne)
Reakčný pufor - Cena 90 € s DPH(20%)(2balenia mesačne)

0,60
Antistreptolyzín O
Kalibrátor k ASLO
Kontrola k ASLO
Riediaci a premývací roztok k
ASLO

1 100

660,00
522,00
329,40
2160,00
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Cena za súpravu (200 testov) : 120 € s DPH
Cena 174 € s DPH za súpravu (1súprava na 2 mesiace)
Cena 109,80 € s DPH za súpravu (1 súprava na 2 mesiace)
Diluent -Cena 90 € s DPH(20%) (2balenia mesačne)
Reakčný pufor - Cena 90 € s DPH(20%) (2balenia mesačne

