
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 až 565, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Kvetná ul. č. 11 
825 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000133657/8180 
IČO: 00165221 
DIČ:2020857036 
Zastúpený: PharmDr. Ján Mazag 

vedúci služobného úradu a riaditeľ 

Košická 37 
821 08 Bratislava 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu: 2622020224/1100 
IČO: 31340083 
DIČ/IČ/DPH: 2020311315/SK2020311315 
Zastúpený: RNDr. Roman Čech. konateľ 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

Zhotoviteľ: MODRA PLANÉTA, s. r. o. 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadových liekov, vyzbieraných z verejných 
lekární z celého Slovenska v súlade s § 43 zákona číslo 140/1998 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. 

ČI. III. 
Podmienky plnenia 

Zhotoviteľ zabezpečí zber, prepravu, triedenie, zneškodnenie nebezpečného odpadu 
v zmysle platnej legislatívy na nakladanie s nebezpečným odpadom a súvisiacimi vyhláškami. 

ČI. IV. 
Cena za dielo 

1. Cena za komplexnú službu včítane zberu, naloženia, triedenia, dopravy a zneškodnenia 
nebezpečného odpadu je výsledkom verejnej súťaže takto: 

Cena za jeden kilogram nebezpečného odpadu 98,00 Sk 

Cena s DPH 116,60 Sk 

DPH (19%) 18,60 Sk 



2. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s činnosťami uvedenými v 61. III. tejto zmluvy 
a je vypočítaná hmotnosťou nebezpečného odpadu a v kilogramovej cene z potvrdeného 
množstva zneškodnenia (k faktúre sa priloží doklad o firme, ktorá zneškodnila nebezpečný 
odpad). 

ČI. V. 
Miesto prevzatia 

Zhotoviteľ prevezme nebezpečný odpad zo všetkých verejných lekární z celého 
Slovenska s potvrdením lekárne o prevzatom množstve liekov vyzbieraných od obyvateľstva. 

ČI. VI. 
Fakturácia a platba 

1. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle 61. IV. tejto zmluvy s priloženým dokladom 
o množstve znehodnoteného nebezpečného odpadu (doklad od firmy, ktorá odpad 
znehodnotila). 

2. Splatnosť faktúry je 14 dní. Penále z omeškania sa stanovujú vo výške 0,05 % za 
každý omeškaný deň platby. 

ČI. VII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Kontrolu zneškodňovania prekurzorov OL a zneškodňovania liekov s obsahom 
omamných a psychotropných látok budú realizovať zamestnanci ŠÚKL v zmysle 
poverenia. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. 

3. Cenu za dielo podľa 61. IV. je možné upravovať osobitným dodatkom k základnej 
zmluve na základe zdôvodnenia zhotoviteľa diela v zmysle oficiálnych údajov o inflácii 
Slovenského štatistického úradu SR. 

4. Zhotoviteľ aj objednávateľ majú právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa vyskytnú 
okolnosti a prekážky, ktoré mu bránia splniť záväzky a ktoré nebolo možné predvídať. 

5. Zmluvaje uzatvorená na neurčitú dobu s výpovednou lehotou 6 mesiacov. 

ČI. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dva exempláre. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
3. Pre zmluvu platia podmienky z verejnej súťaže. 
4. Zhotoviteľ vykonáva svoju činnosť zo splnených podmienok verejnej súťaže. 
5. Prípadné neupravené vzťahy v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami obchodného 

zákonníka. 

V Bratislave d i ^ 4 $ 9 . 2 , 0 0 7 

pbjeanávateyľ: 
PharmDr. Ján M a z a g 

vedúci služobného úradu a riaditeľ 

Štátny ústav pre kontrolu neď. 
825 Qô Bratislava, Kvetná uL 1 1 

01 

Zhotoviteľ: 
RNDr. Roman Č e c h 
konateľ spoločnosti 

M O D R Á P L A N É T A , s.r.o 
Košická 37 

821 08 BRATISLAVA 
IČO: 31340083 

IČ DPH: SK2020311315 
-3-




