
 
ZMLUVA  100289  O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

 
 

Zmluvné strany 
 
Dodávateľ: Poliklinika Senica n.o. 

Sotinská 1588, 905 01 Senica 
zastúpená riaditeľkou Ing. Alenou Kovačičovou 
IČO: 36084212     DIČ: 2021701154      IČ pre daň: SK2021701154 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Č.ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „dodávateľ“) 

 
                                                               a 
 
Objednávateľ: B. Braun Avitum s.r.o. 

Hlučínska 3 
831 03 Bratislava 
Zastúpená Luďkem Hajským, na základe plnej moci 
Prevádzka: Dialyzačné stredisko 
Kolónia 557, 905 01 Senica 
IČO: 31 383 963        DIČ: 2020935114         IČ DPH: SK2020935114        
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Č.ú.:  
IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby spojené so sterilizáciou zdra-
votníckych nástrojov. 

 
Čl. II 

Odplata za služby 

1.  Náklady na jeden sterilizačný cyklus sú stanovené vo výške 2,- € plus DPH. 
 

2.  Každý sterilizačný cyklus bude zaznamenaný do knihy sterilizácie povereným pracovníkom 
v mieste výkonu sterilizácie. Vždy k 31.12. bude vystavená faktúra za celý kalendárny rok, 
podľa počtu vykonaných sterilizácií. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručnia objed-
návateľovi. 

 
3. Objednávateľ si bude materiál k sterilizácií dodávať sám, alebo prostredníctvom zamestnanca 

polikliniky, vždy po telefonickom dohovore. Ak bude materiál dodaný k sterilizácii prostred-
níctvom povereného zamestnanca polikliniky, dodávateľ si bude nárokovať úhradu za prepra-
vu a manipuláciu vo výške 0,50 € plus  DPH za každý odber.  
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Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť 

od 1. dňa kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
01.12.2016 po jej následnom zverejnení na webovom sídle dodávateľa. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží jeden rovnopis, 
objednávateľ dva rovnopisy. 

 
 
 

V Senici, dňa  09. novembra 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
...............................................                                             ................................................... 
           D o d á v a t e ľ                                                              O b j e d n á v a t e ľ 

 
 
 


