ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŢBA BRATISLAVA
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zákonov medzi
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR
So sídlom: Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07 Bratislava
Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ
IČO: 17 33 62 10
DIČ: 2020845827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000287955/8180
Kontaktná osoba: Michal Vido
Telefónne číslo/email: 02/68206111/ vido@emergency-ba.sk
(ďalej len kupujúci)
Predávajúci:
TT Pharma, s.r.o.
Sídlo: J. Bottu 2, 917 01 Trnava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: PhDr. Simona Súkenníková, konateľka
IČO: 44078145
DIČ: 2022604936
DIČ DPH: SK 2022604936
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2621818912/1100
Kontaktná osoba: PhDr. Simona Súkenníková
Telefónne číslo/email: 031/ 789 60 42, 43 ttpharma@ttpharma.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo:
21720/T
(ďalej len predávajúci)
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar – lieky a
špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM) podľa špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto
zmluve ako neoddeliteľná súčasť zmluvy, v množstve podľa potrieb a požiadaviek
kupujúceho na základe objednávok kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť
predávajúcemu za tovar dojednanú kúpnu cenu podľa tejto zmluvy, ktorá nesmie prekročiť
finančný limit 3.500.000,-€ bez DPH.
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III.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie štyroch kalendárnych rokov, odo dňa účinnosti zmluvy,
za predpokladu, že počas tejto doby nebude skôr vyčerpaný dojednaný finančný limit.
V takom prípade zmluva končí vyčerpaním tohto finančného limitu (3.500.000,-€ bez DPH)
a to i skôr, než uplynie obdobie štyroch kalendárnych rokov.
IV.
Miesto plnenia zmluvy
Odberným miestom kupujúceho sú jednotlivé miesta staníc ZZS ako i jeho sídlo, ktoré je
zároveň i miestom staníc ZZS. Odberné miesta (ich adresy) sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto
Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
Zmenu odberného miesta je povinný kupujúci nahlásiť predávajúcemu písomne a vopred.
Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na odberné miesto na vlastné náklady. Tovar
je dodaný v deň jeho odovzdania a prevzatia na jednotlivých odberných miestach.
V.
Cena a platobné podmienky
Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov na základe najnižšej ceny v elektronickej aukcii vo verejnej súťaži.
Kúpne ceny sú dohodnuté ako jednotkové ceny tovarov – liekov a ŠZM podľa cenníka –
Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. Sú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane DPH, colných
sadzieb, poistného, dopravy do miesta plnenia podľa požiadaviek kupujúceho a všetkých
nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru predávajúcim a dodaním kupujúcemu.
Predávajúci garantuje ceny podľa cenníka, ktorý je platný v deň odoslania objednávky, do dňa
jej prevzatia a do doby splatnosti faktúry vzťahujúcej sa k danej objednávke počas trvania
zmluvného vzťahu.
Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom
uvedeným v článku VI. Dodacie podmienky tejto zmluvy.
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru podľa jednotlivých objednávok a
doručiť ju kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných
právnych predpisov. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo
doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom
doručení kupujúcemu.
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim
a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr
je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
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Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania fakturovanej ceny na účet
predávajúceho.
Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve odsúhlaseného
oboma zmluvnými stranami, najmä v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových,
colných, zmeny maximálnych výrobných cien na základe zmeny ceny stanovenej výrobcom
príslušného tovaru (predávajúci túto zmenu preukazuje hodnoverným spôsobom), prípadne
iných právnych predpisov ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia
ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania. Predávajúci
je povinný zmenu podmienok oznámiť kupujúcemu s dostatočným predstihom tak, aby sa
mohol kupujúci rozhodnúť o odbere tovaru za zmenených podmienok.
V prípade, že počas plnenia zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky predmetu zmluvy v
akciovom zvýhodnenom cenovom režime, túto skutočnosť písomne oznámi kupujúcemu. V
tomto prípade platí pre fakturáciu flexibilná akciová cena.
VI.
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu na základe objednávok za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
Objednávku vystavenú podľa tejto zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu
poštou, osobne, e-mailom alebo faxom. Objednávka sa vystavuje v písomnej podobe.
Objednávky zaslané faxom a e-mailom môžu byť doručené predávajúcemu aj ako originál
poštou resp. osobne. Zmluvné strany sa môžu pred termínom dodania tovaru dohodnúť na
zmene obsahu už doručenej objednávky.
Predávajúci je povinný dodať tovar do 48 hod., resp. do 72 hodín (podľa určenia druhu
tovaru – lieky 48 hod./ŠZM 72 hod.) od obdržania vystavenej objednávky, ak kupujúci pre
konkrétny prípad nepožaduje neskorší termín dodania. Do dodacieho termínu sa nezapočítava
čas od piatka 15:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny a taktiež dni pracovného pokoja a štátne
sviatky.





Kontaktná osoba kupujúceho: Michal Vido
Číslo telefónu kontaktnej osoby kupujúceho: 02/68206135
Číslo faxu kontaktnej osoby kupujúceho: 02/68206144
E-mail kontaktnej osoby kupujúceho: sklad@emergency-ba.sk

Objednávka pre časť tovaru - lieky, ako aj zmena tejto objednávky, musí obsahovať
najmä tieto údaje:
- Kód a názov lieku,
- Množstvo s počtom mernej jednotky po jednotlivých položkách,
- Dátum, meno a podpis oprávneného zástupcu kupujúceho, názov a odtlačok
pečiatky zdravotníckeho zariadenia
- Kód predpisujúceho lekára
- Odtlačok pečiatky predpisujúceho lekára s menom a priezviskom a jeho podpis.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka (zmena objednávky) kupujúceho pre časť tovaru lieky, ktorá nebude mať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku je

Strana 3

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŢBA BRATISLAVA
neplatná, nebude zo strany predávajúceho akceptovaná a nezaväzuje ani jednu zo zmluvných
strán.
Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia tovaru dohodnutým
spôsobom na príslušné miesto dodania podľa tejto zmluvy. Tovar predávajúci dodá spolu
s elektronickým dodacím listom v dátovom rozhraní PharmNet 1, so schopnosťou
spracovania elektronickej príjemky v dátovom rozhraní PharmNet 2.
Predávajúci je povinný dodať tovar na jednotlivé miesta dodania tovaru na vlastné náklady.
Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych
udalostí písomne alebo e-mailom požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania tovaru
podľa konkrétnej objednávky a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu dodania tovaru.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne alebo e-mailom oznámiť
predávajúcemu svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania. Ak kupujúci nesúhlasí s
predĺžením termínu dodania tovaru, objednávka, ktorej sa zmena termínu dodania tovaru týka
sa ruší v celom rozsahu. Požiadavka predávajúceho na zmenu termínu dodania tovaru a
vyjadrenie kupujúceho k zmene objednávky v časti „požadovaný termín dodania“ sa pripája k
objednávke ako jej dodatok.
VII.
Reklamácia a zodpovednosť za vady
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa
podmienok tejto zmluvy a jednotlivých písomných objednávok. V prípade, že sa tak nestane,
má predmet zmluvy vady. Vady dodávky je kupujúci povinný písomne reklamovať u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej
reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom.
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade s
dodacími podmienkami. V prípade zistenia rozdielu alebo nezrovnalostí v dodávke, tieto sa
zreteľne vyznačia na kópii dodacieho listu pre predávajúceho.
Nebezpečenstvo škôd na tovar prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
Kvalitatívne rozdiely v dodávke tovaru, ktoré neboli zrejmé pri jeho preberaní, je kupujúci
oprávnený reklamovať do 5 (päť) pracovných dní od prevzatia dodávky a kvalitatívne chyby
tovaru je možné reklamovať do 15 (pätnásť) pracovných dní od prevzatia tovaru. Skryté
chyby je možné reklamovať bez zbytočného odkladu od ich zistenia v priebehu záručnej doby
tovaru. Záručná doba je stanovená výrobcom a začína plynúť dňom riadneho dodania tovaru.
Neuplatnením práva na reklamáciu v týchto lehotách, nárok kupujúceho zaniká.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou s výrobkom
alebo nevhodným skladovaním výrobku.
Predávajúci poskytne záruku na tovar v záručnej dobe stanovenej výrobcom. Na uplatnenie
práv v záručnej dobe sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
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Kupujúci má práv na odstránenie chyby, ak sa vec stala v dôsledku chyby neupotrebiteľnou
na dohodnutý účel. Lehota na odstránenie chyby je do 5 (piatich) pracovných dní od
oznámenia chyby predávajúcemu. Odstránenie chyby tovaru sa spravidla vykoná výmenou za
tovar bez chýb.
Kupujúci má právo na vrátenie tovaru v prípade jeho nepoužitia, ak bol tovar dodaný v lehote
ohrozenej doby použiteľnosti. Za ohrozenú dobu použiteľnosti sa považuje lehota:
 6 mesiacov pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 3 až 5
rokov
 3 mesiace pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 1 až 2
roky
 2 mesiace pred uplynutím doby použiteľnosti, pri tovare s dobou použiteľnosti 1 roka
lebo kratšou.
použiteľnosti.
V prípade zistenia vád tovaru Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR (ďalej ŠÚKL), je
kupujúci oprávnený vrátiť vadný tovar predávajúcemu do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od
vydania rozhodnutia ŠÚKL o vadnom tovare, ak tento nemôže byť použitý na určený účel.
Predávajúci je povinný v lehote do 30 kalendárnych dní od vrátenia tovaru vrátiť kupujúcemu
už zaplatenú kúpnu cenu za dodaný tovar, ktorý bol vrátený.
VIII.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty
V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať a kupujúci je
povinný zaplatiť úrok z omeškania podľa ustanovení Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za
každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa zaplatenia
faktúry.
V prípade, že predávajúci bude meškať s dodaním tovaru podľa článku VI. a nebude
postupovať podľa článku IV., kupujúci je oprávnený účtovať predávajúcemu úrok z
omeškania podľa ustanovení Obchodného zákonníka za každý deň omeškania s dodaním
tovaru.
Uplatnením peňažných sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo na náhradu škody.
IX.
Platnosť a trvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od účinnosti zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné, pred uplynutím doby, na ktorú bol
dohodnutý, ukončiť:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
b) Písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek
zmluvná strana s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
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dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane,
c) Odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je
účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo
dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v článku
I. Zmluvné strany tejto zmluvy, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.
Dôvodom pre odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa môže byť neuhradenie faktúry
odberateľom po lehote splatnosti viac ako 60 dní. Dôvodom pre odstúpenie od zmluvy zo
strany odberateľa môže byť neuskutočnenie dodania tovaru po dobu viac ako 60 dní.

IX.
Osobitné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov (zmena
názvu, sídla, fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, DIČ a pod.) dôležitých
pre bezproblémové plnenie zmluvy. Uvedené zmeny budú predmetom dodatku k tejto
zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti
tejto zmluvy, z dôvodov na strane predávajúceho, dodať tovar podľa objednávky, kupujúci je
oprávnený zabezpečiť si dodanie tovaru (ktorý je predmetom dodania podľa tejto zmluvy),
zodpovedajúcej kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho
časovej potreby a za cenu najvýhodnejšej ponuky na trhu. V prípade opakovaného problému s
dodaním tovaru podľa vyššie uvedeného je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť
podľa článku VIII. Platnosť a trvanie zmluvy tejto zmluvy.
Z dôvodu zákonných obmedzení na strane kupujúceho, dodatkom k zmluve je možné
dohodnúť rozšírenie alebo výmenu sortimentu/druhu tovaru, ktorý bol hodnotený verejným
obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. iba v prípade, ak nedôjde k navýšeniu
či prečerpaniu dojednaného finančného limitu.
Pokiaľ výrobca konkrétny druh tovaru v priebehu platnosti tejto zmluvy akostne inovuje so
súhlasom príslušných orgánov SR tak, že sa ním nahradzuje pôvodný druh tovaru, ktorý bol
predmetom verejného obstarávania, pri zachovaní funkčnosti a základných technických
parametrov výrobku, takáto inovácia nie je považovaná za rozšírenie sortimentu tovaru podľa
tejto zmluvy.
Ak má inovácia tovaru dopad na výšku dohodnutej ceny, predávajúci je povinný predložiť
kupujúcemu povolenie vydané príslušným orgánom štátnej správy k použitiu tovaru na
zdravotnícke účely a návrh na uzatvorenie dodatku k zmluve, pričom v jeho obsahu popíše
právny a skutkový dôvod navrhovanej zmeny vo vzťahu k pôvodnému druhu dodávaného
tovaru a k cene. Kupujúci je povinný v lehote do 15 kalendárnych dní sa písomne vyjadriť k
návrhu zmeny. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene kúpnej ceny, kupujúci je
oprávnený od zmluvy odstúpiť podľa článku VIII. Platnosť a trvanie zmluvy tejto zmluvy.
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X.
Záverečné ustanovenia
Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo
forme písomného dodatku.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
predávajúci a jedno vyhotovenie kupujúci.
Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy s technickou špecifikáciou a cenníkom
Príloha č. 2 – Odberné miesta kupujúceho
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa ............................

Kupujúci:

Predávajúci:

..............................................................
MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ

.....................................................................
PhDr. Simona Súkenníková , konateľka
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