
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  (ďalej len VOP) 

Článok 1 - Úvodné ustanovenia  

ASAMEDIC, s.r.o. , so sídlom Klincova 37, Bratislava 821 08, IČO: 50 325 744, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel  Sro, vložka číslo:  111371 / B  (ďalej  

„ASAMEDIC") je veľkodistribútorom zdravotníckych pomôcok podľa zákona č. 140/1998 Z. z., 

362/2011 Z.z.  a následných noviel Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.  

2. VOP  upravujú základné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a  podmienky dodávok zdravotníckych 

pomôcok a potrieb, zdravotníckeho materiálu , doplnkov výživy a kozmetických produktov, ktoré v 

zmysle § 37 zákona č. 140/1998 Z. z. a Zákona 362/2011  tvorí základný a doplnkový sortiment 

verejných lekární a výdajní ZP (ďalej len „tovar" a „Kupujúci“), ktoré budú v priebehu platnosti 

zmluvy realizované čiastkovými plneniami zmluvných strán v rozsahu podľa potrieb Kupujúceho pri 

zachovaní postupu a podmienok uvedených v týchto VOP a v osobitnej Kúpnej zmluve, ktorými sú 

zmluvné strany viazané.  

3. VOP  sú prílohou Kúpnej zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

Článok 2 –  Predmet zmluvy  

1.  Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru zo spoločnosti 

ASAMEDIC na Kupujúceho, za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a v týchto VOP. 

2. Kúpnou zmluvou ASAMEDIC predáva Kupujúcemu tovar a prevádza na Kupujúceho vlastnícke 

právo k tovaru.  Kupujúci kupuje od spoločnosti ASAMEDIC tovar a zaplatí mu za neho kúpnu cenu 

podľa Článku 4 tejto zmluvy a za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

3. ASAMEDIC  dodá Kupujúcemu a Kupujúci potvrdením dodacieho listu odoberie tovar na základe 

akceptovanej objednávky Kupujúceho - dodaním objednaného tovaru (ďalej ako „odber tovaru"). 

Tovar bude dodávaný priebežne podľa objednávok Kupujúceho. Tovar bude špecifikovaný 

množstvom kusov alebo balení, druhovo a popisne plným názvom mernej jednotky po jednotlivých 

položkách. Faktúry budú vystavené jednotlivo podľa uskutočnených dodávok tovaru. 

 

Článok 3 – Dodacie podmienky 

 1. Kupujúci môže realizovať objednávku telefonicky v čase od 7 hod. do 15:30 hod alebo 

elektronicky  písomne e mailom na adresu objednavka@asamedic.sk.  

2. ASAMEDIC  sa zaväzuje dodávať tovar do priestorov lekárne alebo výdajne ZP Kupujúceho 

uvedených v Kúpnej zmluve prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriéra alebo vlastným rozvozom. 

Náklady spojené s dopravou tovaru pri objednávke v úhrnnej hodnote nad 50,00 EUR bez DPH znáša 

spoločnosť ASAMEDIC.  V prípade objednávky v úhrnnej hodnote do 50,00 EUR bez DPH znáša  

prepravné náklady odberateľ. 

3. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci na dodacom liste ktorý bude doručený spoločnosťou 

ASAMEDIC pri dodaní tovaru.  

mailto:objednavka@asamedic.sk


Článok 4 - Kúpna cena  

1.Kúpna cena za jednotlivé položky na faktúre je stanovená v zmysle cien podľa platnej kategorizácie 

zdravotníckych pomôcok alebo dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predmetných predpisov a noviel.   Za dohodu zmluvných strán a uzavretie Kúpnej 

Zmluvy sa považuje uskutočnenie objednávky tovaru Kupujúcim podľa Článku 2. a jej akceptácia 

Predávajúcim.  Dohodnutá kúpna cena po položkách a celkom bude uvedená na faktúre.  

2 . Kúpna cena je stanovená v Eurách s vyčíslením sumy daňového základu a sumy DPH podľa 

platných sadzieb DPH v zmysle platnej legislatívy.  

3. Daňovým dokladom je pre zmluvné strany faktúra.  

4. Výhrada vlastníctva.  Zmluvné strany sa dohodli, že tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až 

do úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 

Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho.  

Článok 5 - Platobné podmienky,  sankcie 

 1. Kupujúcemu bude faktúra doručená spoločnosťou ASAMEDIC spolu s dodávkou  tovaru.  

2. Kúpna cena je splatná v lehote uvedenej v Kúpnej zmluve, pričom kúpna cena sa považuje za 

uhradenú jej pripísaním na bankový účet ASAMEDICU, ktorý je uvedený na faktúre.  

3. Za účelom správneho priradenia kúpnej ceny na úhradu príslušnej faktúry, uskutoční Kupujúci 

úhradu každej faktúry jednotlivo a nie v jednej sumárnej úhrade, ak sa nedohodne inak.  

4. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, vzniká spoločnosti ASAMEDIC nárok na 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorý si môže uplatniť. 

5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má spoločnosť ASAMEDIC  právo zaslať 

Upomienku č. 1 spoplatnenú sumou 3 (slovom tri) eurá bez DPH, ktorú vyfakturuje Kupujúcemu so 

splatnosťou faktúry 15 dní, a v prípade neuhradenia kúpnej ceny ani v dodatočne poskytnutej lehote 

v Upomienke č.1 ,  môže ASAMEDIC ďalšiu Upomienku č. 2 spoplatniť sumou 10 (slovom desať) 

eur bez DPH, ktorú vyfakturuje Kupujúcemu so splatnosťou faktúry 15 dní.  

7. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny o viac ako 5 dni, Predávajúci je oprávnený 

v čase omeškania Kupujúceho dodávať tovar s kratšou lehotou splatnosti kúpnej ceny ako je lehota 

splatnosti kúpnej ceny uvedená v Kúpnej zmluve, a to aj so splatnosťou ihneď pri dodaní tovaru, resp. 

zaslať tovar Odberateľovi na dobierku. Kupujúci s touto možnosťou jednostrannej úpravy lehoty 

splatnosti kúpnej ceny Predávajúcim súhlasí. 

 

Článok 6 - Reklamácie vady tovaru a záručné podmienky  

1. Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.  

2. Kupujúci je povinný po dodaní tovaru vykonať  kontrolu správnosti množstva a kvality tovaru 

podľa dodacieho listu a faktúry.  

3. Kupujúci je povinný reklamovať zistené vady tovaru u spoločnosti ASAMEDIC písomne, formou 

Reklamačného záznamu a v súlade s Reklamačným poriadkom.  



4. Kupujúci je povinný písomne uplatniť u dodávateľa  kvantitatívne a kvalitatívne vady tovaru do 

troch dní od dodania tovaru, skryté vady tovaru najneskôr do skončenia doby exspirácie tovaru, inak 

nárok zo zodpovednosti za vady zaniká.  

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s tovarom alebo 

nevhodným skladovaním tovaru. 

 6. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú riešené  Článkom č. 6  upravuje platný Reklamačný poriadok 

ASAMEDICu  a Obchodný zákonník. 

Článok 7 - Kúpna zmluva 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webových stránkach 

www.asamedic.sk . V prípade samostatnej Dohody o spolupráci medzi Zmluvnými stranami je to 

dňom podpisu takejto Dohody.  

2. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť spôsobom v nej dohodnutým.  

3. V prípade závažného porušenia povinností uvedených v Kúpnej zmluve sú zmluvné strany 

oprávnené od Kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú odo dňa 

doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu uvedenú na poslednej vystavenej faktúre. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností sa spravuje ustanoveniami § 45 a nasl. 

Občianskeho súdneho poriadku. 

 5. Zmeny a doplnky ku Kúpnej zmluve možno vykonať len písomným očíslovaným dodatkom so 

súhlasom oboch zmluvných strán.  

6. Zmluvné strany svojim podpisom na Kúpnej zmluve prehlasujú, že si Kúpnu zmluvu vrátane VOP 

prečítali a prejavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných 

podmienok. 

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné sporné otázky budú riešiť predovšetkým vzájomnou 

dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor riešený podľa bodu 7 Kúpnej zmluvy.  

8. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v dvoch písomných vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu 

originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.  

 

Článok 8 - Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení priloženom ku Kúpnej zmluve sú neoddeliteľnou 

súčasťou Kúpnej zmluvy.  

2. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.  

3. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú riešené  týmito VOP a Kúpnou zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, jeho Noviel a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.  

v Bratislave, dňa  25. mája  2018 

http://www.asamedic.sk/

