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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti MGP, spol. s r.o.
prijaté v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(„Obchodný zákonník“)
1. Úvodné ustanovenia
(1) Spoločnosť MGP, spol. s r.o., so sídlom Šustekova 2, 851 04 Bratislava, IČO: 00 684 023,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
289/B (ďalej len „Predávajúci“) je veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle
zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o liekoch“), číslo povolenia 357, so zameraním na nákup, distribúciu
a zmluvnú prepravu liekov, rádioaktívnych preparátov a chemikálií pre medicínske, vedecké,
výskumné a technické použitie prístrojov pre detekciu ionizujúceho žiarenia.
(2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
(3) Tovarom Predávajúceho sa na účely Zmluvy rozumejú lieky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový
sortiment podľa aktuálnej obchodnej ponuky Predávajúceho, ktorá je čo do druhu ponúkaného
tovaru a ceny tohto tovaru záväzná až do momentu jej jednostrannej aktualizácie Predávajúcim.
(4) Akékoľvek podmienky, ktoré sa odchyľujú od týchto Všeobecných obchodných podmienok
Predávajúceho alebo ich dopĺňajú, platia len v prípade, ak je to výslovne písomne dohodnuté.
2. Prijatie (objednávky) tovaru a podmienky dodania tovaru
(1) Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho písomne, faxom, telefonicky alebo elektronicky.
Telefonické objednávky a ich zmeny musia byť potvrdené v písomnej forme (s upozornením, že
tovar už bol objednaný telefonicky, aby sa zamedzilo dvojitej objednávke).
(2) Objednávky sú Predávajúcim prijímané telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod.,
nepretržite faxom alebo emailom. Niektoré výrobky majú určené posledné možné termíny
objednávok, o ktorých sa môže Kupujúci informovať na webovej stránke http://www.mgp.cz/sk
alebo na obchodnom oddelení Predávajúceho. V nutných prípadoch je možné realizovať dodávky
tovaru po vzájomnej dohode v individuálnych termínoch.
(3) Predávajúci po doručení objednávky bezodkladne skontroluje obsah objednávky, či v nej nie sú
zjavné chyby, nejasnosti, neúplné informácie alebo či sú podľa špecifikácií vhodné na určený
účel, a okamžite oznámi Kupujúcemu akúkoľvek potrebu zmien alebo bližšej špecifikácie
objednávok.
(4) V prípade dlhodobých objednávok, objednávok nad 10.000 Eur, objednávok na prístroje
a zariadenia, prípadne objednávok, ktoré sú predmetom verejnej súťaže budú s Kupujúcim
uzatvorené kúpne zmluvy.
(5) Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť povahu a/alebo rozsah služieb poskytovaných
Kupujúcemu. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o možných dopadoch týchto zmien
na vznik osobitných nákladov, na zmenu termínov alebo zmenu akýchkoľvek iných zásadných
skutočností.
3. Dodávka tovaru
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(1) Prevzatie tovaru Kupujúcim dodaného zo strany Predávajúceho na základe Zmluvy potvrdí
Kupujúci sa dodacom liste vystavenom Predávajúcim na cenu ním dohodnutého tovaru, ktoré
budú predložené Kupujúcemu pri dodaní tovaru.
(2) Dodacími dňami v rámci Slovenskej republiky sú pracovné dni od pondelka do piatka. Po dohode
s Predávajúcim, vo výnimočných prípadoch a pre určité skupiny tovarov je možné dodanie aj
v sobotu alebo v nedeľu.
(3) Dopravu tovaru zabezpečuje Predávajúci samostatne a na vlastné náklady priamo na pracovisko
Kupujúceho prípadne na iné miesto dodania podľa dohody s Kupujúcim.
(4) Dodávka tovaru je poistená, pričom poistenie zaniká v momente prevzatia tovaru Kupujúcim.
4. Kúpna cena
(1) Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a príslušným Opatrením MZ SR,
ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia, resp. Opatrením MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam
dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia. Kupujúci je oboznámený s aktuálnou cenou tovaru podľa Zmluvy zo
strany Predávajúceho pri objednávaní tovaru.
(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny uvedené vo faktúre sú pevne stanovené ceny vrátene
všetkých vstupov a nákladov Predávajúceho, najmä nákladov na balenie, dodanie, dopravu na
miesto určenia uvedené v objednávke a nákladov na akúkoľvek inštaláciu alebo montáž.
(3) Daňovým dokladom pre zmluvné strany je faktúra. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny uvedené vo
faktúre sú stanovené v eurách.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare
prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho.
(5) V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku príslušného Opatrenia MZ SR , ktorým sa
vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia, resp. Opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických
potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia, na základe ktorých bude kúpna cena vyššia ako cena stanovená uvedenými
opatreniami, je Predávajúci povinný pri fakturácii poskytnúť Kupujúcemu zľavu vo výške takto
vzniknutého rozdielu, resp. na takto vzniknutý rozdiel vystaviť dobropis.
5. Platobné podmienky a sankcie
(1) Kupujúcemu bude doručená faktúra Predávajúcim pri dodaní tovaru.
(2) Kúpna cena je splatná v lehote uvedenej v Zmluve a/alebo faktúre, pričom kúpna cena sa
považuje za uhradenú jej pripísaním na nasledovný bankový účet Predávajúceho 1436847012 /
0200, v lehote 60 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.
(3) Úhrada kúpnej ceny sa bude realizovať priebežne podľa dodávok tovaru. Za účelom správneho
priradenia kúpnej ceny na úhradu príslušnej faktúry, uskutoční Kupujúci úhradu každej faktúry
jednotlivo a nie v jednej sumárnej úhrade, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodnú inak.
(4) V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,05% denne za každý, aj začatý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej
ceny.
(5) V prípade neuhradenia kúpnej ceny ktorejkoľvek z predchádzajúcich (fakturovaných) dodávok
tovaru zo strany Kupujúceho v dohodnutej lehote splatnosti má Predávajúci právo okamžite
pozastaviť dodávky tovaru Kupujúcemu, ak dôjde k omeškaniu zaplatenia Kúpnej ceny o viac ako
3 dni, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.
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(6) Za účelom podpory predaja tovaru, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, poskytuje
Predávajúci svojím zákazníkom nasledovné zľavy:
-

Priama cenníková zľava – jednotlivé percentuálne zľavy samostatne pre každý druh
tovaru vyplývajú z Cenníka Predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

-

Dodatočná zľava za skoré uhradenie kúpnej ceny tovaru – v prípade uhradenia
kúpnej ceny za dodaný tovar v lehote 7 dní od vystavenia faktúry Predávajúci sa
zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu zľavu vo výške 3 % z celkovej hodnoty takto uhradenej
sumy faktúry bez DPH. Zľava bude poskytnutá formou dobropisu na účet Kupujúceho.
Dobropis Predávajúci vystaví a zašle Kupujúcemu do 14 dní od pripísania úhrady za
dodaný tovar na účet Predávajúceho. Splatnosť dobropisu je 14 dní od jeho vyhotovenia.

-

Dodatočná obratová zľava – v prípade pravidelných dodávok v objeme vyššom ako
15.000 Eur, v prípade ak nedošlo k omeškaniu zo strany Kupujúceho poskytuje
Predávajúci Kupujúcemu zľavu vo výške 5 % z objemu predaného tovaru.

Zmluvné strany sa v Zmluve dohodnú, ktorý typ zliav, prípadne ich kombinácia, sa bude
vzťahovať na Zmluvu.
6. Reklamácie vady tovaru a záručné podmienky
Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
7. Ďalší predaj tovaru a povolenie k odberu
(1) Akýkoľvek sortiment v ponuke Predávajúceho je určený pre konečnú spotrebu Kupujúcim.
V prípade ak je tovar určený k následnému predaju, je povinný túto skutočnosť oznámiť
Predávajúcemu pri zadaní objednávky. V prípade ak túto skutočnosť Predávajúcemu neoznámi,
je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5.000 Eur.
(2) V prípade, že tovar podlieha regulácii ďalšími právnymi predpismi SR, ako je napr. práca
s rádioaktívnym materiálom, práca s liekmi a ďalšie, má predávajúci právo požadovať od
Kupujúceho dodanie kópie príslušného povolenia bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho.
Bez predloženia príslušných povolení nemôže byť dodávka tovaru realizovaná.
8. Záverečné ustanovenia
(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení priloženom ku Zmluve sú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy.
(2) Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa tejto Zmluvy
a obchodnom vzťahu s Predávajúcim.
(3) Kupujúci prehlasuje, že v plnom rozsahu dodržiava Etický kódex farmaceutického priemyslu
platný pre členov Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností (SAFS), v znení neskorších
zmien a v jeho aktuálnom znení uvedenom na webovej stránke: www.safs.sk.
(4) Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu vo svojej organizačnej
a vlastníckej štruktúre bezprostredne po nadobudnutí jej účinnosti.
(5) Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných
podmienok.
(6) Otázky a vzťahy týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou neriešené, sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi
predpismi.
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Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.05.2015.

Za a v mene MGP, spol. s r.o.:

____________________________
Meno:
Funkcia:
Dátum:

Za a v mene .......................................

____________________________
Meno:
Funkcia:
Dátum:
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