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Všeobecne platné a účinné obchodné podmienky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, so
sídlom Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17335825
(Revízia: 01, účinná od 02.05.2022)
I.
Úvodné ustanovenia
1.1

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako ,,VOP“) sa riadia právne vzťahy
uzatvorené formou objednávky medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina ako štátnou
príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR, na základe zriaďovacej
listiny MZ SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení jej neskorších zmien
a dodatkov (ďalej aj ako ,,Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“ alebo ,,nemocnica“ alebo
,,objednávateľ“) a jednotlivými dodávateľmi, poskytovateľmi, zhotoviteľmi, predávajúcimi.
Objednávka musí byť podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán.

1.2

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ako verejný obstarávateľ je povinná dodržiavať
v zmysle § 10 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti,
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
II.
Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky

2.1

Na základe príkazov, pokynov a usmernení Ministerstva zdravotníctva SR, týmto ako Fakultná
nemocnica s poliklinikou Žilina uvádzame, že nami uzatvárané objednávky, aj ako zmluvné
vzťahy podliehajú nastaveným schvaľovacím procesom ako aj kontrole zo strany štátnych
organizácií a rezortov, v zmysle ktorých podliehame nariadeniam ako aj príkazom zo strany
nášho zriaďovateľa týkajúcich sa nami povinne uvádzaných zmluvných ustanovení, ktoré nie je
možné z našej strany meniť, a teda je ich potrebné považovať za záväzné a konečné.

2.2

Dodávateľ, predávajúci, zhotoviteľ alebo inak označená zmluvná strana (ďalej spolu aj ako
,,druhá zmluvná strana“) prevzatím objednávky a dodaním tovaru alebo poskytnutím služby,
záväzne potvrdzuje predmetnú objednávku, ku ktorej je povinná pripojiť svoj podpis v mene
spôsobu konania druhej zmluvnej strany a súhlasí tak so Všeobecnými platnými a účinnými
obchodnými podmienkami Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, ktoré je povinná plniť a
dodržiavať.

2.3

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ako objednávateľ, kupujúci alebo inak ustanovená
zmluvná strana uvádza konkrétne záväzné zmluvné ustanovenia pre jednotlivých účastníkov,
ako druhú zmluvnú stranu, a to nasledovne:
2.3.1 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez
predchádzajúceho súhlasu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Právny úkon,
ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa, poskytovateľa, zhotoviteľa,
predávajúceho v rozpore s dohodou Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina podľa
predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.
2.3.2 Druhá zmluvná strana (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v
prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinná vystaviť
faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do
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piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutia
služby, resp. zhotovenia diela.
2.3.3 Predmet plnenia, predmet objednávky musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené
v technickej špecifikácii ponuky, ktorá tvorí prílohu objednávky.
2.3.4 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvného
vzťahu (objednávky) v čase jeho dodania, alebo uskutočnenia, bude spĺňať všetky
kvalitatívne požiadavky podľa platných noriem.
2.3.5 Cena je vždy stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa cenu tovaru, poskytnutia služby
a uskutočnenia stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutia služby, a do miesta
dodania, vrátane nákladov na dopravu.
2.3.6 Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar, poskytnutá služba, stavebná
práca, ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe objednávok objednávateľa
ako Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.
2.3.7 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje dodať predmet objednávky kompletne v
zmysle požiadaviek uvedených v objednávke a jej prílohách, a to v dohodnutom čase.
Druhá zmluvná strana je povinná vždy postupovať najmä s/so:
a)

technickým opisom predmetu objednávky uvedenom v jeho Prílohe, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky;

b)

podkladmi a požiadavkami poskytnutými Fakultnou nemocnicou s poliklinikou
Žilina;

c)

ostatnými neodkladnými požiadavkami, resp. zmenami Fakultnou nemocnicou s
poliklinikou Žilina, pričom druhá zmluvná strana je ich povinná rešpektovať.

2.3.8 Cena za dielo, tovar, poskytnutie služby druhou zmluvnou stranou je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Takto dohodnutá cena je záväzná a konečná, a nemožno ju bez súhlasu
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zvýšiť alebo znížiť, pokiaľ nedôjde k zmene
objednávky.
2.3.9 Cena za dodanie tovaru v zmysle tejto objednávky je uvedená v eurách, vrátane všetkých
režijných nákladov druhej zmluvnej strany súvisiacich s dodaním tovaru v zmysle tejto
objednávky.
2.3.10 Vzhľadom k tomu, že Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ako objednávateľ,
kupujúci alebo inak ustanovená zmluvná strana je subjektom verejného práva (podľa §
261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného
zákonníka je Objednávateľ ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky v lehote
splatnosti 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry nemocnici;
druhá zmluvná strana vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty
na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam
vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného zákonníka),
a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
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2.3.11 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
2.3.12 V prípade omeškania druhej zmluvnej strany s dodaním tovaru má Fakultná nemocnica
s poliklinikou Žilina právo požadovať od druhej zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet objednávky za každý kalendárny deň
omeškania, pričom tým nie je dotknutý nárok nemocnice na náhradu škody.
2.3.13 Ak je dodaný tovar s vadami, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina má právo na
voľbu nárokov uvedených v § 436 ods.1 písmen. a) až d) ObZ, ak ju oznámi druhej
zmluvnej strane včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto
oznámení.
2.3.14 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina má popri nárokoch uvedených v bode 2.3.13
týchto VOP aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny
za predmet objednávky.
2.3.15 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina má nárok na úrok z omeškania vo výške
aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.
2.3.16 Ak sa vyžaduje podľa platnej legislatívy predloženie povolenia MZ SR na
veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného
ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované povolenie, Fakultná nemocnica
s poliklinikou Žilina žiada o predloženie (mailom alebo poštou) najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany druhej zmluvnej strany.
2.3.17 Druhá zmluvná strana vyhlasuje, že ak jej zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)
ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„register“) ako partner verejného sektora spĺňa túto zákonnú povinnosť.
2.3.18 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina nesmie uzatvoriť objednávku s druhou
zmluvnou stranou, ktorá nespĺňať podmienky účasti § 32 ods.1 písm. e) f) zákona o
verejnom obstarávaní alebo ak u nej existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
2.3.19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina overí u identifikovaných záujemcov, t. j.
druhej zmluvnej strane s ktorou má byť uzatvorená objednávka, či je oprávnená dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina na tento účel využije ORSR alebo
Živnostenský register, resp. Zoznam hospodárskych subjektov vedený na UVO.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina na webovom sídle ÚVO v Registri osôb so
zákazom overí či identifikovaný uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu druhej zmluvnej strany ako vyššie spomenutého potencionálneho
záujemcu.
2.3.20 Objednávka môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, aj na základe:
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a)

dohody oboch zmluvných strán objednávky;

b)

odstúpením od objednávky z dôvodov uvedených v zákone. Odstúpenie je účinné
dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od objednávky druhej
zmluvnej strane.

2.3.21 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina môže odstúpiť od objednávky pre podstatné
porušenie objednávky druhou zmluvou stranou najmä, no nie výlučne:
a)

za nedodržanie termínu dodania tovaru, predmetu objednávky;

b)

za nedodržanie ceny za predmet objednávky, dodanie tovaru, služby;

c)

za dodanie predmetu objednávky, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti,
množstve dohodnutých v objednávke;

d)

za neodovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie predmetu
objednávky;

e)

ak dôjde k porušeniu povinnosti uvedenej v bode 2.3.17 týchto VOP;

f)

ak je ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS.

2.3.22 V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu, vzniká objednávateľovi, t. j. Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvného
vzťahu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné
porušenie zmluvného vzťahu, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na
odstúpenie od zmluvného vzťahu, ani nárok na náhradu škody.
2.3.23 Ak sa po uzatvorení objednávky, ako zmluvného vzťahu preukáže, že na relevantnom
trhu existuje cena (ďalej ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je
obsiahnuté v tejto objednávke a druhá zmluvná strana už preukázateľne v minulosti za
takúto nižšiu cenu poskytol plnenie, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi
nižšou cenou a cenou podľa tejto objednávky je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa
tejto objednávky, zaväzuje sa druhá zmluvná strana poskytnúť objednávateľovi, ako
Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina pre takéto plnenie objednané po preukázaní
tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou
podľa tejto objednávky a nižšou cenou.
2.3.24 Druhá zmluvná strana sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z objednávky aj po
vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky
na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b)
zákona č. 179/2011 Z. z.
2.3.25 Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva môže Fakultná nemocnica
s poliklinikou Žilina odmietnuť dodávku, náklady na vrátenie hradí druhá zmluvná
strana.
2.3.26 Druhá zmluvná strana garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý
na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak
obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť druhou zmluvnou stranou dodaného tovaru sa
vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Druhá zmluvná strana
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poskytne na tovar dodaný záručnú dobu v trvaní záručnej doby vyznačenej na obale
výrobku. Záručná doba na dodané prístroje a výrobky je 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť odo dňa písomného protokolárneho prevzatia predmetu objednávky
Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina.
2.3.27 Druhá zmluvná strana zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina ako
objednávateľa, aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.
2.3.28 Nemocnica je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane všetky
vady tovaru zistené pri preberaní dodávaného tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do
7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo e-mailom.
2.3.29 Druhá zmluvná strana je povinná oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného
odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu týchto nákladov voči
nemocnici, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za
vadný tovar, alebo dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté
právo nemocnice na odstúpenie od objednávky ani nárok na náhradu škody.
2.3.30 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou expiráciou
bude nemocnicu o tejto skutočnosti informovať, pričom nemocnici zároveň vznikne
právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.
2.3.31 V prípade dodávky zdravotníckej techniky alebo zdravotníckej pomôcky tvorí
neoddeliteľnú súčasť objednávky certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ktorý obsahuje
registračné čísla ŠÚKL ako doklad preukazujúci, že predmet dodania je spôsobilý na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.3.32 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina má právo množstvo jednotlivých tovarov
v zmysle objednávky upresňovať podľa jej aktuálnej potreby. Množstvo jednotlivých
tovarov bude Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina upravovať a nahlasovať druhej
zmluvnej strane e-mailom, v urgentných prípadoch telefonicky.
2.3.33 Pri objednávke lieku, zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho materiálu
sa druhá zmluvná strana zaväzuje nakladať s tovarom v súlade so zákonom č. 362/2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
2.3.34 Pri nákupe liekov v zmysle objednávky je druhá zmluvná strana povinná preukázať sa
Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina povolením na veľkodistribúciu liekov.
2.3.35 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje dodať lieky v lehote najneskôr do 24 hodín odo dňa
doručenia čiastkovej objednávky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina v
pracovných dňoch od 7:00 – do 15:00 hod, prípadne v lehote uvedenej na objednávke
potvrdenej a podpísanej oboma zmluvnými stranami, a zdravotnícky materiál, alebo
špeciálny zdravotnícky materiál sa druhá zmluvná strana zaväzuje dodať v lehote
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina v pracovných dňoch o 7:00 - 15:00 hod do miesta
prevádzkovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, nemocničnej lekárne oddelenia zdravotníckych pomôcok, prípadne v lehote uvedenej na objednávke
potvrdenej a podpísanej oboma zmluvnými stranami.
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2.3.36 Druhá zmluvná strana je povinná dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré
určuje objednávka. Druhá zmluvná strana zabalí tovar a vybaví na prepravu tak, aby bol
tovar chránený pred poškodením, stratou a zničením, v opačnom prípade druhá zmluvná
strana zodpovedá za vady spôsobené na tovare.
2.3.37 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že lieky a špeciálny zdravotnícky materiál bude
Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina na základe objednávky dodaný spolu s
dodacím listom a faktúrou.
2.3.38 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že ceny za lieky, zdravotnícky materiál a špeciálny
zdravotnícky materiálu, ako predmet objednávky, zahŕňajú dopravu a vyloženie tovaru
na miesto plnenia, ktorým je miesto prevádzkovania Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Žilina, nemocničná lekáreň - oddelenie zdravotníckych pomôcok.
2.3.39 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že pri prevzatí objednávky poskytne Fakultnej
nemocnici s poliklinikou Žilina produktové informácie o technických vlastnostiach,
kategóriách zdravotníckych pomôcok a identifikačných údajoch ňou ponúkaných
tovarov. Zároveň sa druhá zmluvná strana zaväzuje pri dodaní špeciálnych
zdravotníckych materiálov uviesť pre tieto ŠUKL kód na faktúre za dodaný tovar.
2.3.40 V prípade nedostupnosti tovaru špecifikovaného v objednávke sa druhá zmluvná strana
zaväzuje Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina oznámiť náhradu tovaru
špecifikovaného v objednávke, a to vopred na e-mailovú adresu ozp@fnspza.sk.
2.3.41 Druhá zmluvná strana sa zaväzuje, že fakturačné ceny v zmysle objednávky, nesmú
prekročiť úradne určenú cenu podľa kategorizácie MZ SR, v prípade špeciálnych
zdravotníckych materiálov nesmie byť prekročená cena v zmysle výmeru úhrady
zdravotných poisťovní.
2.3.42 V prípade zistenia vád, resp. v prípade stiahnutia lieku a špeciálneho zdravotníckeho
materiálu z trhu ŠUKL-om je Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina oprávnená vrátiť
tovar, ako predmet objednávky na základe rozhodnutia ŠUKL. Následne je druhá
zmluvná strana v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa vrátenia tovaru povinná
finančne vysporiadať tovar, ako predmet objednávky, ktorý bol vrátený Fakultnou
nemocnicou s poliklinikou Žilina.
2.3.43 V prípade dodania tovarov s ohrozenou expiráciou upotrebenia, bude druhá zmluvná
strana Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina o tejto skutočnosti informovať, pričom
Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina vzniká právo na vrátenie tovaru, ako predmetu
objednávky:
a)

pri dobe použiteľnosti tovaru 3-5 rokov: -vrátenie tovaru dodaného 6 mesiacov a
menej pred koncom doby jeho použiteľnosti,

b)

pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky: -vrátenie tovaru dodaného v období 3
mesiace a menej pred koncom doby jeho použiteľnosti,

c)

pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok vrátenie tovaru dodaného v období 1 mesiac a
menej pred koncom doby jeho použiteľnosti.

2.3.44 Druhá zmluvná strana v stanovenej lehote predloží Fakultnej nemocnici s poliklinikou
Žilina Vyhlásenie o zhode a CE certifikát k predmetu objednávky.
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2.3.45 V prípade dodávky zdravotníckej techniky sa druhá zmluvná strana zaväzuje, že dodá
predmet objednávky nový, nepoužívaný nerepasovaný za predpokladu, že Fakultná
nemocnica s poliklinikou Žilina výslovne nepožaduje dodať už používaný, resp.
repasovaný prístroj, alebo zariadenie.
2.3.46 Predávajúci sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl.
Obchodného zákonníka ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto
zmluvy/objednávky, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať
splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy/objednávky od ručiteľa.
Predávajúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto zákazu
je Kupujúci oprávnený uložiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej
hodnoty predmetu zmluvy/objednávky (pohľadávky Predávajúceho podľa tejto
zmluvy/objednávky).
2.4

Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť:
a)

Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany
osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových
stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: link:
https://www.fnspza.sk/sk/gdpr/informacie-pre-ostatne-dotknute-osoby-cl-13.

b)

Druhá zmluvná strana je povinná poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v
jej mene a na jej zodpovednosť pri plnení objednávky mlčanlivosťou. Druhá zmluvná
strana predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením objednávky
pre každú ňou vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá
vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez
uvedeného vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách objednávateľa,
kde môže prísť do styku s osobnými údajmi.

c)

Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa, t. j. Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Žilina, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb, zástupcovi druhej zmluvne
strany bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení
objednávky zo strany Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

d)

Vyslaná fyzická osoba druhou zmluvnou stranou pri vstupe do priestorov s osobnými
údajmi podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle
článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.

e)

Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach
objednávateľa, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: Poučenie o povinnosti
mlčanlivosti s informačnou povinnosťou, link: https://www.fnspza.sk/sk/gdpr/poucenieo-mlcanlivosti .

f)

Druhá zmluvná strana zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré
sa podieľajú na plnení objednávky v jej mene v priestoroch objednávateľa.
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Otázky neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
III.
Záverečné ustanovenia

3.1

Tieto všeobecne platné a účinné zmluvné a obchodné podmienky Fakultnej nemocnice s
poliklinikou Žilina upravujú základné pravidlá fungovania, ktoré slúžia na zabezpečenie
ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na zabezpečenie s tým
súvisiacich činností, rovnako tak upravujú základné pravidlá uzatvárania všetkých typov zmlúv,
vystavených objednávok, kde ako jedna zo zmluvných strán vystupuje Fakultná nemocnica s
poliklinikou Žilina.

3.2

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina, t.j. 02.05.2022.

3.3

Zmena VOP nemá vplyv na už podpísané, resp. prevzaté objednávky druhou zmluvnou stranou.
Objednávky prevzaté druhou zmluvnou stranou pred nadobudnutím účinnosti VOP verzia 01 sa
dokončia podľa predošlej verzie VOP.

3.4

Druhá zmluvná strana sa týmto zaväzujú akceptovať, dodržiavať a postupovať podľa povinne
uvádzaných zmluvných ustanovení Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, ktoré je potrebné
považovať za záväzné a konečné.

V Žiline dňa 29.04.2022

Štatutárny orgán
FNsP Žilina
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