
1.1 Predávajúci:

Rámcová kúpna zmluva č. 01/2022
(ďalej len „zmluva")

Článok 1

Zmluvné strany

1.2 Kupujúci:

Názov: Sysmex Slovakia s.r.o.

Sídlo: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Osoba opráv, konať: Ing. Vratislav Chromek, Ing. Roman Hajach - 

poverení na základe Plnej moci z 30.12.2021
IČO: 31 345 433

DIČ: 2020343600

IČ DPH: SK2020343600

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

1BAN účtu: SK41 1100 0000 0026 2122 4364

(ďalej len „predávajúci")

Predmet zinluvv

Názov: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, Slovenská republika

Osoba opráv, konať: MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ

IČO: 00610411

DIČ: 2020705038

IČ DPH: SK2020705038

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK53 8180 0000 0070 0051 0467

(ďalej len „kupujúci")

Článok 2

2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava základných podmienok kúpy a dodávky ŠZM - detekčná magnetická
látka Magtrace, t.j. reagencia pre prístroj Sentimag (ďalej v texte zmluvy len tovar“), jeho dodávka 
a dovoz kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok kupujúceho obsahujúcich 
informáciu o množstve a druhu požadovaného tovaru, o mieste a lehote plnenia a cene tovaru (ďalej len 
„ objednávka “).

2.2 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa ods. 2.1. tohto článku zmluvy 
a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu

h



Článok 3

Podmienky zadávania čiastkových objednávok

1. Táto zmluva podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ustanovuje podmienky stanovenia predpokladaného množstva a ceny tovaru, a 
stanovuje spôsob objednávok v určenom období.

2. Objednávka môže byť urobená telefonicky, e-mailom, alebo písomne s tým, že telefonickú 
objednávku kupujúci následne doplní aj emailom.

3. Kupujúci si v priamom zmluvnom vzťahu s predávajúcim formou objednávky upraví podľa svojich 
potrieb podmienky kúpy tovaru - množstvo a druh tovaru, miesto a termíny plnenia v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodávať konkrétny tovar na základe a v súlade 
s objednávkou vystavenou kupujúcim a v súlade s touto rámcovou kúpnou zmluvou; pokial sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Predávajúci je objednávkou viazaný momentom jej potvrdenia kupujúcemu.

5. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť, ktorú možno od kupujúceho 
spravodlivo požadovať a to za účelom úspešného dodania tovaru.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na základe 
doručenej objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, druh tovaru, 
požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti oboch 
zmluvných strán dodržiavať podmienky tejto dohody.

7. Predávajúci do 24 hodín od doručenia objednávky od kupujúceho zašle kupujúcemu potvrdenie 
tejto objednávky na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

8. Na základe potvrdených objednávok sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote 
najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa čl. 3 ods. 7 tejto zmluvy a 
kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar výlučne do svojho vlastníctva a zaplatiť za tovar kúpnu cenu za 
podmienok ďalej v tejto „zmluve“ dohodnutých. Predávajúci vzhľadom na špecifickosť tovaru a 
jeho použitie vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že je schopný dodať alebo zabezpečiť 
prostredníctvom tretej osoby objednaný tovar v predpokladaných množstvách riadne a včas, inak 
zodpovedá kupujúcemu za škodu v celom rozsahu, ktorú tým spôsobí. Termín plnenia dodávok tovaru 
na základe objednávok môže byť zmenený len dohodou zmluvných strán.

Článok 4 
Miesto a spôsob dodania

1. Miestom dodania tovaru je:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica - sklad ŠZM.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom dodania je sídlo /sídla/ kupujúceho podľa čl.4 bod 1. 
Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto uvedené v objednávke, na svoje vlastné nebezpečenstvo 
a náklady, vrátane zabezpečenia všetkých dovozných licencií, colných povolení a iných úradných 
povolení.

3. Tovar bude chránený - balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak. aby nedošlo 
k jeho poškodeniu.

4. Kupujúci má právo tovar pri jeho prevzatí prezrieť alebo dať ho prezrieť oprávnenou osobou 
kupujúceho a to tak, aby mal možnosť skontrolovať množstvo tovaru vo vzťahu k stavu, ktorý 
deklaruje predávajúci v sprievodných dokladoch ku tovaru a tiež tak, aby mohol zistiť zjavné vady 
tovaru.

5. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar a nepotvrdiť jeho prevzatie, pokiaľ predávajúci poruší 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo tovar nebol dodaný v požadovanom množstve, kvalite 
alebo má zjavné vady.

6. Prevzatie dodávky tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na dodacom liste. Predávajúci 
v dodacom liste vyznačí názov, veľkosť, množstvo a druh tovaru, jednotkovú cenu a dátum 
exspirácie dodávaného tovaru. Dodací list tvorí súčasť dodávky.



7. V prípade, ak predávajúci nemôže dodať požadovaný predmet zmluvy v lehote podľa čl.3 ods. 8 
zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu s uvedením dôvodov, ktoré neumožnili 
predávajúcemu dodať tovar včas a spolu s predpokladaným termínom dodania a požiadať kupujúceho 
o predĺženie termínu dodania tovaru. V prípade, že kupujúci oznámi predávajúcemu, že s predĺžením 
termínu dodania tovaru nesúhlasí, objednávka na dodanie tovaru sa ruší. Ak kupujúci vysloví súhlas 
s predĺžením termínu dodania tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar ihneď po tom, ako odpadol 
dôvod jeho nedodania v určenom termíne.

Článok 5

Množstvo tovaru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci od predávajúceho odoberie a predávajúci kupujúcemu dodá počas 
účinnosti tejto zmluvy približne 12 balení (1 balenie obsahuje 10 kusov látky) tovaru, a teda približne 3 
balenia ročne.

2. Uvedené množstvo predstavuje približný počet balení tovaru, pričom kupujúci nie je viazaný týmto 
predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo 
vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo tovaru bude spresňované počas platnosti zmluvy, 
podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný 
limit ani množstvo.

Článok 6

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Celkový finančný rámec plnenia podľa tejto zmluvy počas jej trvania nesmie presiahnuť finančnú hodnotu 
26.400,00 EUR bez DPH. t.j. 29.040,00 EUR s DPH., pričom cena zajedno balenie tovaru je dohodnutá 
na sumu vo výške 2.200,00 EUR bez DPH, t.j. 2.420,00 EUR s DPH.

2. Ceny tovaru sú uvedené v eurách v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v mene EURO. Ceny tovaru sú uvedené v ako cena maximálna. Znížené ceny 
môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim a bez dodatku ku zmluve.

3. V kúpnej cene za dodaný tovar sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním, balením, tovaru, vrátane 
nákladov na dopravu tovaru.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry. 
Dátumom úhrady sa rozumie deň pripísania platby v prospech účtu predávajúceho.

5. Platby za tovar je kupujúci povinný realizovať priebežne podľa dodávok tovaru v zmysle tejto zmluvy.

6. Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci neposkytne preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúry, ktorú 
predávajúci vystaví po každej dodávke tovaru.

8. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.

9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä:

- označenie predávajúceho a kupujúceho(obchodné meno, sídlo. IČO DIČ,IČ DPH),

- číslo faktúry

- deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho a kupujúceho,

- druh tovaru, mernú jednotku a množstvo,

- jednotkovú cenu tovaru bez DPH,

- celkovú cenu bez DPH,

- sadzbu DPH a výšku DPH,

- celkovú fakturovanú sumu s DPH,



- podpísaný dodací list,
- odvolávku na zmluvu (uvedie sa RKZ číslo/ zo dňa) a objednávku (uvedie sa číslo a značka

objednávky),

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods.9. tohto článku zmluvy, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenia alebo opravu. V tomto prípade plynie lehota splatnosti 
odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

11. Dátum úhrady je dátum úhrady fakturovanej čiastky kupujúcim.

12. Ak je kupujúci v omeškaní splatením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa ods. 4. tohto článku 
zmluvy, môže predávajúci uplatniť úrok z omeškania vo výške 0.01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 
deň omeškania.

13. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa čl. 3 ods. 8. môže kupujúci požadovat od 
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý deň omeškania.

Článok 7

Zodpovednosť za chyby

1. Zodpovednosť za chyby tovaru je riešená v zmysle obchodného zákonníka, ak v zmluve nie je uvedené 
inak.

Článok 8

Záručná doba, zodpovednosť za chyby a reklamačný poriadok

1. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom 
prevzatia tovaru dodaného na základe konkrétnej jednotlivej objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v kvalite a s označením zodpovedajúcim platným 
a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom.

3. Dňom prevzatia tovaru je dátum potvrdenia prevzatia tovaru kupujúcim na dodacom liste.

4. Kupujúci je povinný prezrieť si dodaný tovar čo najskôr po jeho prevzatí a podpise dodacieho listu.

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý- v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75 % výrobcom 
stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené 
kvalitatívnymi a technickými parametrami.

6. Predávajúci ručí za kvalitu tovaru počas celej doby použiteľnosti, okrem prípadu, ak poškodenie, 
znehodnotenie alebo zničenie tovaru spôsobil svojím konaním alebo opomenutím kupujúci alebo iné 
osoby, ktorým umožnil prístup k tovaru, alebo ak poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru 
malo pôvod vo vonkajších okolnostiach, ktoré predávajúci nemohol predvídať a nemohol týmto 
zabrániť.

7. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby spôsobené kupujúcim alebo inými osobami, ktorým umožnil 
prístup k tovaru, neodbornou manipuláciou s tovarom alebo nedodržaním pokynov na jeho 
skladovanie.

8. Kupujúci je povinný prekontrolovať dodávky tovaru hneď po doručení, chyby je povinný oznámiť 
predávajúcemu čo najskôr písomne poštou, faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky. V prípade 
oznámenia faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky sa toto oznámenie potvrdí písomnou formou.

9. Chyby kvality reklamuje kupujúci bez zbytočného odkladu hneď, ako tieto chyby zistil, najneskôr do 
konca záručnej doby.

10. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v požadovanej kvalite a nie je schopný do 48 hodín od dodania 
tovaru zabezpečiť náhradné plnenie, kupujúci má nárok na fakturáciu rozdielu medzi hodnotou tovaru 
nakúpeného od iného dodávateľa a hodnotou tovaru za akú by nakúpil tovar od zmluvného 
dodávateľa. Cena iného dodávateľa však musí byť primeraná.



11. Reklamovat chyby kvality v priebehu záručnej dobyje kupujúci oprávnený vtom prípade, ak z jeho 
strany boli dodržané všetky podmienky pre skladovania a manipuláciu s tovarom.

12. Reklamáciu kupujúci doplní vhodným dôkazovým materiálom, hlavne fotokópiou dodacieho listu, 
prípadne zaslaním vzorky chybného tovaru.

13. Predávajúci je oprávnený preveriť u kupujúceho spôsob uskladnenia dodaného tovaru.

14. Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní po prijatí reklamácie oznámiť kupujúcemu stanovisko k 
reklamácii.

15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúcemu dodaním tovaru bez chýb, prípadne po súhlase 
kupujúceho udelením zľavy na dodaný tovar formou dobropisu. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť 
reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok 9

Trvanie zmluvy a skočenie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa jej podpisu.

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
strane.

3. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť kupujúceho zaplatiť za už dodaný tovar.

Článok 10

Iné záväzky zmluvných strán

1. Všetky záväzky, práva a povinnosti podľa tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 
strán. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť výslovné prevzatie práva a povinností z tejto zmluvy právnym 
nástupcom.

Článok 11

Záverečná ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami.

2. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv 
na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení 
tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, 
že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú 
riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd 
určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu vzniknuté z tejto zmluvy, podľa 
§ 524 anasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“), výlučne iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. 
Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon predávajúceho, ktorým budú jeho pohľadávky 
voči kupujúcemu postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa 
§ 39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný. Súhlas kupujúceho podľa dvoch 
predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.

5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho v zmysle platných 
predpisov.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu je určený jeden rovnopis.



7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu 
uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za predávajúceho:

V Bratislave, dňa 01.02.2022

Ing. Vratislav Chromek

poverený na základe Plnej moci z 30.12.2021

Za kupujúceho:
V Považskej Bystrici, dha 01.02.202

..........7...... 'I-
MUDr. Igor Stejner, MPH, riadite!

lng. Roman Hajach '

poverený na základe Plnej moci z 30.12.2021


