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KÚPNA ZMLUVA 
č. 748/2013 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona e. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

ZMLUVNE STRANY: 
Kupujúci: 
Sídlo : 
IČO : 
DIČ : 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Limbová 1, 833 40 Bratislava 
00 607 231 
202 084 8368 
SK 202 084 368 
Štátna pokladnica 
7000279306/8180 

Zastúpený: 
( ďalej len „kupujúci" ) 

doc. MUDr. Ladislav Kužela, Csc., riaditeľ 

Predávajúci: 
Sídlo: 
IČO: 
-DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v Obchodnom registri: 
Oddiel: 
Vložka: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Zastúpený: 
( ďalej len „predávajúci" ) 

B. Braun Medical s.r.o, 
Handlovská 19,851 01 Bratislava 
31 350 780 
20 20 297 609 
SK20 20 297 609 
Okresného súdu Bratislava I 
Sro 
5094/B 
UniCredit Bank Slovakia a.s. 
1216579001/1111 

PharmDr. Jiŕí Lukeš, konateľ 

Uzatvárajú, na základe uskutočneného postupu verejného obstarávania podľa zákona č.25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, túto kúpnu zmluvu (ďalej tiež len „zmluvu"). 

Článok I 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu l i e k y v množstve, 
druhu a max. cene podľa prílohy č.1 tejto zmluvy (ďalej aj „tovar"). Kupujúci sa zaväzuje 
ním objednaný tovar v množstve, druhu a cene podľa prílohy tejto zmluvy, prevziať a 
zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 



1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti tejto zmluvy, kupujúci podľa vlastných 
potrieb na základe čiastkových objednávok, objedná a prevezme od predávajúceho tovar 
špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy. 

1.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar podľa tejto zmluvy objednávať u predávajúceho na základe 
písomnej, telefonickej, faxovej objednávky, pričom písomnou objednávkou sa rozumie 
objednávka doručená predávajúcemu na adresu: B. Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 
851 01 Bratislava v písomnej forme, telefonickou, alebo faxovou objednávkou, 
objednávka uskutočnená telefonicky na tel., alebo fax. čísle: 0800 155 440/ 0800 155 
441, v elektronickej forme na e-mail adresu: predai.sk@bbraun.com. 

Článok II 
ČAS, MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania tovaru je Nemocničná lekáreň Detskej 
fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 83340 Bratislava. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 24 hodín odo dňa 
doručenia objednávky kupujúceho, pričom písomná objednávka sa považuje za doručenú 
predávajúcemu dňom doručenia objednávky kupujúceho na adresu uvedenú v článku I 
bod 1.3, telefonická objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu okamihom jej 
úspešného oznámenia predávajúcemu na tel, čísle uvedenom v článku I bod 1.3, faxová 
objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu dňom doručenia faxovej správy 
kupujúceho na faxové číslo uvedené v článku I bod 1.3. Dodanie tovaru predávajúcim a 
jeho prevzatie kupujúcim sa obe zmluvné strany zaväzujú potvrdiť na dodacom liste. Do 
lehoty dodania tovaru sa nezapočítava čas v termíne od piatku 15.00 do pondelka 08.00 
h. a taktiež dni pracovného voľna a štátne sviatky. 

2.3 Predávajúci sa zaväzuje v prípade omeškania s dodaním tovaru, písomne faxom na číslo: 
02 / 59371815, alebo mailom na adresu: hvlp@dfnsp.sk požiadať kupujúceho o 
predĺženie termínu dodania tovaru s uvedením dôvodov, ktoré mu bránili dodať tovar 
včas. 

2.4 Predávajúci je povinný dodať tovar takého druhu a množstva, na akom sa zmluvné 
strany dohodli v zmysle tejto zmluvy a podľa objednávok kupujúceho. 

2.5 Dopravu tovaru, ktorý má byť v zmysle tejto zmluvy dodaný kupujúcemu zabezpečuje 
predávajúci na vlastné náklady, pričom náklady na dopravu spojené s dodaním tovaru do 
miesta 3 dodania sú zahrnuté v kúpnej cene. V prípade dodania tovaru prepravnou 
službou bude zabezpečená úhrada prepravného, predávajúcim - vopred. 

2.6 Predávajúci sa zaväzuje zabaliť, alebo vybaviť na prepravu dodávaný tovar spôsobom 
potrebným na jeho ochranu, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. 
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Článok III 
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa cenovej špecifikácie 
uvedenej v prílohe k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výška 
kúpnej ceny sa vypočítava v závislosti od množstva dodaného a odobratého 
tovaru v zmysle podľa jednotlivých objednávok. Kupujúci nebude poskytovať 
predávajúcemu preddavky na dodávky tovaru v zmysle tejto zmluvy. 

3.2 Kúpna cena za dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy je uvedená v eurách, ako cena 
pevná a konečná (okrem prípadov uvedených v bodoch 3.3, 3.4 a 3.5 tohto článku) 
vrátane všetkých režijných nákladov predávajúceho, súvisiacich s dodaním tovaru v 
zmysle tejto zmluvy. 

3.3 Zmena kúpnej ceny za dodanie tovaru je možná výlučne po dohode zmluvných strán na 
základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na bod 3.5 tohto článku. 
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu je možné zmeniť tiež v prípade, že v dôsledku 
kategorizácie liečiv dôjde k zmene ceny lieku (zníženie alebo zvýšenie jeho ceny) alebo 
v prípade vyradenia lieku z kategorizačného zoznamu a jeho dovoz na územie Slovenskej 
republiky bude zastavený, nie je predávajúci povinný tento liek kupujúcemu dodávať, 
prípadne je oprávnený mu navrhnúť náhradu daného lieku. Uzatvoriť dodatok k zmluve, 
ktorý bude cenu alebo ekonomické podmienky plnenia meniť v prospech predávajúceho, 
bude možné len na základe právoplatného rozhodnutia rady Úradu pre verejné 
obstarávanie. 

3.4 Dohodnutú kúpnu cenu nie je možné v zmysle bodu 3.2 tohto článku prekročiť okrem 
prípadov, keď dôjde k zmene kúpnej ceny v dôsledku nasledovných skutočností: 
- pri zmene zákonnej sadzby DPH 
- pri zmene colných poplatkov 

3.5 V prípade, že počas platnosti zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky tovaru za 
zvýhodnených podmienok, túto skutočnosť písomne oznámi kupujúcemu. V týchto 
prípadoch platí pre fakturáciu aktuálna znížená cena. 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodanie tovaru bude predávajúcim 
vyúčtovaná kupujúcemu faktúrou, ktorú vyhotoví predávajúci bezodkladne po dodaní 
tovaru v zmysle tejto zmluvy a objednávok kupujúceho. 

3.7 Kúpna cena za dodanie tovaru bude splatná na základe faktúr vyhotovených 
predávajúcim na základe jednotlivých objednávok kupujúceho v zmysle ustanovení tohto 
článku a to v lehotách splatnosti uvedených na predmetných faktúrach. Zmluvné strany 
sa dohodli, že splatnosť predávajúcim predložených faktúr bude: 60 kalendárnych dní. 

3.8 Faktúry - daňové doklady, ktoré budú vystavené predávajúcim budú obsahovať 
nasledovné údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 
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- číslo faktúry, 
- číslo objednávky, 
- deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- názov a množstvo tovaru, šarža, exspirácia, výrobná cena 
- jednotková cena bez DPH a s DPH, sadzba a výška DPH, celková cena s DPH 
- pečiatka a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúry za predávajúceho. 

3.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode. 3.8 tohto článku, 
kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry kupujúcemu. 

3.10 Kúpna cena za dodanie tovaru bude kupujúcim zaplatená bezhotovostným bankovým 
prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho špecifikovaného v záhlaví 
tejto zmluvy. Kúpna cena za dodanie tovaru, alebo jej časť sa považuje za zaplatenú 
dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej 
ceny za dodanie tovaru v zmysle ustanovení tohto článku, je predávajúci oprávnený 
uplatniť si voči kupujúcemu úroky z omeškania dohodnuté medzi zmluvnými stranami 
vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny za dodanie tovaru so zaplatením ktorej je kupujúci 
v omeškaní podľa zmluvne dohodnutých podmienok, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na predĺžení termínu splatnosti. Kupujúci nie je v omeškaní so zaplatením 
kúpnej ceny, ak dôjde k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy 
a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok IV 
DOBA TRVANIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára ma dobu určitú a to na dobu 24 mesiacov odo dňa podpisu 
zmluvy oboma zmluvnými stranami, s možnosťou predĺženia. 

4.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán. V prípade uskutočnenia centrálneho verejného obstarávania zo strany 
MZ SR na rovnaký predmet zákazky, ako je predmet plnenia tejto zmluvy, predávajúci 
súhlasí s ukončením zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy v súlade so stanovenými 
podmienkami MZ SR. 

4.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy zaniknú aj 
výpoveďou danou ktoroukoľvek zmluvnou stranou v písomnej forme z akéhokoľvek 
dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 
písomná výpoveď doručila druhej zmluvnej strane. 

4.4 Ukončenie zmluvného vzťahu je možné aj odstúpením od tejto zmluvy v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy zmluvnými stranami. Odstúpenie od tejto zmluvy je 
účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
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4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany kupujúceho 
sa považuje neuhradenie faktúry vystavenej predávajúcim na kúpnu cenu v zmysle ust. 
článku III tejto zmluvy do 60 dní po lehote splatnosti uvedenej na predmetnej faktúre. 
Za závažné porušenie tejto dohody zo strany predávajúceho sa považuje nedodanie 
tovaru v množstve a druhu špecifikovanom v objednávkach kupujúceho a nedodanie 
tovaru včas v zmysle tejto zmluvy. 

4.6 Ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od tejto zmluvy, jeho podmienky, vrátane 
podmienok náhrady za škodu, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

Článok V 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZEPEČENSTVO 

ŠKODY NA TOVARE 

5.1 Vlastnícke právo k tovaru, ktorého dodanie je predmetom čiastkových objednávok 
uzatvorených na základe tejto zmluvy, nadobudne kupujúci okamihom prevzatia tohto 
tovaru potvrdeného na dodacom liste. 

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho spolu s nadobudnutím 
vlastníckeho práva. 

Článok VI 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA Z A AKOSŤ A ZÁRUČNÁ DOBA 

6.1 Tovar má vady, ak predávajúci nedodal tovar v množstve a druhu špecifikovanom v 
prílohe tejto zmluvy. 

6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania. Predávajúci 
zodpovedá za vady tovaru vzniknuté aj po tomto čase, ak boli vady spôsobené 
porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

6.3 Zjavné vady tovaru musí kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho do piatich 
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim potvrdeného podpisom na dodacom 
liste. 

6.4 Kupujúci má za predpokladu včasného uplatnenia vád dodaného tovaru u predávajúceho 
nárok na odstránenie vád tovaru predávajúcim, a to v lehote troch pracovných dní odo 
dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim u predávajúceho v zmysle ust. bodu 6.3 tohto 
článku, resp. má kupujúci nárok na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny ak 
ide o vady, ktoré dodaný tovar robia neupotrebiteľným. 

6.5 Predávajúci sa zaväzuje, že každá položka jednotlivých časti predmetu zákazky nesmie 
mať tovar v dobe príjmu do Nemocničnej lekárne DFNsP v prípade celkovej exspirácie 
dva a viac rokov exspiráciu kratšiu ako jeden rok. 
Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou 
predávajúci doručí pri príjme písomný doklad o prekročení stanovenej exspiračnej doby 
(exspiračný list na vrátenie tovaru), kupujúcemu zároveň vznikne právo takýto tovar 
podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať. 
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6.6. Kupujúci má právo účtovať a vymáhať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 
0,05°/o z ceny tovaru , ktorý je v omeškaní alebo aj v prípade nedodania riadne a včas 
reklamovaného tovaru podľa bodu 6.4. tejto zmluvy. 

Článok VII 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

7.1 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné 
rozšíriť sortiment tovaru, ktorý nebol predmetom verejného obstarávania týkajúceho sa 
tejto zmluvy. 

7.2 Pokiaľ výrobca konkrétny druh tovaru počas platnosti tejto zmluvy so súhlasom 
príslušných orgánov Slovenskej republiky inovuje tak, že sa ním nahrádza pôvodný druh 
tovaru, ktorého dodávka je predmetom tejto zmluvy, pri zachovaní vlastností a 
charakteristike príslušného druhu tovaru, takáto inovácia nieje považovaná za rozšírenie 
sortimentu tovaru, ktorého dodávka je predmetom tejto zmluvy. 

7.3 Ak má inovácia dopad na výšku dohodnutej ceny, predávajúci je povinný predložiť 
kupujúcemu povolenie vydané príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky k 
použitiu tovaru na zdravotnícke účely a návrh na uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, 
pričom v jeho obsahu popíše právny a skutkový dôvod navrhovanej zmeny vo vzťahu k 
pôvodnému druhu dodávaného tovaru a k pôvodnej cene. Kupujúci je povinný v lehote 
15 dní sa písomne vyjadriť k návrhu zmeny, pričom ak nedôjde k dohode zmluvných 
strán o výške ceny kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

7.4 Zmluvné strany nepostúpia práva z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného 
predchádzajúceho oznámenia druhej zmluvnej strane o takomto postúpení práv. 

Článok VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je špecifikáciu množstva, druhu a ceny 
dodávaného tovaru. 

8.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme 
číslovaných a datovaných dodatkov a musia byť podpísané obidvoma zmluvnými 
stranami, inak sú neplatné. 

8.4 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou 
výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzatvorenia zmluvy nie sú im známe žiadne 
okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzatvorenie takejto zmluvy, resp. ktoré by 
mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu. 



8.6 Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzatvoreniu tejto zmluvy, 
že zmluva je uzatvorená, v zmluve prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, bez nátlaku, že 
si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým obsahom 
tejto zmluvy ju zmluvné strany potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

8.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

V Bratislave dňa 17.9.2013 

DFNsP Bratislava, zastúpený 
doc. MUDr. Ladislav Kužela, Csc. 
riaditeľ 

Predávaji 
B.Braun f )ený 
PharmDr. Jiŕí Lukeš 
konateľ 

Limbová 1, 833 40 Bratislava 
- 1 -
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B.4 Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 1 KZ 

ČASŤ 
Č. 
/názov 
podľa 
pozn.1 

Účinná látka CPV ATC Cesta podania 

Počet merných 
jednotiek (m j . 
ks/g/mg/ml/KU 
/ I.U./MU/ o/o...) 

Množstvo 
účinnej látky v 
mernej 
jednotke 
(amp/tbl/ks/la 

g...) 

Celkový 
požadovaný 
počet merných 
jednotiek 
(amp/tbl/ks/ 
lag...) za 24 

Cena za 
m.j. v € 
bez DPH 

Cena 
celkom za 
požadovan 
ý počet 
m.j. v € 
bez DPH 

Názov lieku ŠUKL kód 

4.4 Tuková emulzia 33692210-2 B05BA02 i. v. 20 g 20 000 4 200,00 4,95 20 790,00 Li po plus 20% 41817 

4.5 Parenterálna výživa PERIFERN/ 33692200-9 B05BA10 i.v. zmes zmes 1 000,00 24,00 24 000,00 Nutriflex Lipid 
Perí 95840 

10 Kalcium glukonát 33692400-1 B05BB01 parenterálna 10%/10ml 940 57 600,00 0,49 28 224,00 
Calcium 

Gluconicum 
10% Braun 

93580 

Uchádzač (obchodné meno): 

Meno, pečiatka, podpis (štatutár, zástupca): 

B.Braun Medical s.r/b. 

PharmDr. Jin Lukeš, kon. 

IČDPH SK2C20297609 
DIČ:2020297609 
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