
objednávatel'om:
v zastúp:

dodávatel'om:

DODATOK č. 7
k Zmluve o poskytovaní služieb

uzalvorená podťa § 269 Obchodného zákonníka

medzi

Nemocnica Snina, s.r.o.
MUDr. Andrej Kulan - konatel'spoločnosti
sl,rilo spoločnosti: Sládkovičova30013,069 01 Snina
ICO: 36 509 108
č.účtu: SK34 0200 0000 0020 7759 9655
SWIFT: SUBASKBX

REVITAL PLUS, s.r.o.
Sládkovičova 300, 069 01 Snina
tČo: :o 693 847
č.účtu: SK04 0200 0000 0029 6260 9959
SWIFT: SUBASKBX
PharmDr. Maroš Nebesník - konatel'a spoločnosti, odborný zástupcav zastúp:

Týmto Dodatkom ě. 7 kZmluve oposkytovaní služieb zo 0I.04.2007, zmluvné strany
dohodli na zmene čl. ilI Povinnosti zmluvných strán a čl. V. Cena za poskytované služby takto:

čl. III.
Povinnosti zmluvných strán

A/ Povinnosti obj ednávatel'a :

l. Objednávatel' sa zavázuje, predkladať dodávateťovi objednávky prostredníctovm informačného
systému na dodávku liekov, farmaceutických výrobkov, ako i špeciálneho zdravotníckeho materiálu,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy, najneskór tri dni vopred od požadovaného poskytnutia plnenia
objednaných služieb.
2. Objednávateť sa zavázuje, že na základe osobitného splnomocnenia poverí vedúce sestry
príslušného oddelenia, ktoré budú oprávnené za objednávateťa vyšpecifikované objednávky za
príslušné oddelenie odosielat' elektronickou poštou na adresu dodávateťa a zárovei sú oprávnené
objednané služby od dodávateťa preberat'.

B/ Povinnosti dodávatel'a:
1. Dodávateť sa zavázuje, na základe prijatej objednávky od objednávateťa poskytovat' služby
s odbornou starostlivost'ou riadne a včas, s prihliadnutím na kvalitu a cenu objednaných liekov,
farmaceutických výrobkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a to v súlade s pokynmi
objednávateťa a v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok,
2, Dodávatel' sa zavázuje, že do 24 hodín od prijatej objednávky dodá objednávatel'ovi lieky a
najneskór do troch dní od prijatej objednávky zabezpečí dodávku špeciálneho zdravotníckeho
materiálu a iné lekárenske služby v celom rozsahu tak, ako objednávateť požaduje.
3. Dodávatel' sa zavázuje objednávat' a uskladňovať lieky, liečivá, farmaceutické výrobky, špeciálny
zdravotnícky materiál, ako i zdravotnícke pomócky pre objednávatela v hygienicky nezávadných
priestoroch, slúžiacich pre účely prevádzkovania lekárne.
4. Dodávateť sa zavázuje, poskytovať súčinnosť objednávatefovi pri objednávaní a vydávaní
farmaceutických výrobkov, ako i pri poskytovaní komplexnej lekárenskej starostlivosti,



čl. v.
Cena za poskytované služby

Zmluvné strany sa dohodli, na cene za poskytované služby, ktoré sú predmetom zmluvy
s prihliadnutím na *Predpokladané minimálne náklady na prevádzku nemocničnej lekárne v zmysle
VyhIášlE }MZ SR č. 129/2012 Z, z. opožiadavkách na správnu lekárenskú prax ", ktoré by znášal
objednávatel' pri zriadení nemocničnej lekárne. Po dókladnej ekonomickej analýze zmluvné strany sa
dohodli na cene za poskytované služby takto:

1l
"Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.03.2022, za objednávanie, uskladňovanie,

dodávkir a distribúciu liekov, farmaceutických výrobkov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu
a zdravotníckych pomócok pre ambulantné a l6žkové oddelenia objednávatel'a,za individuálnu
prípravu lieČiv, ako i za komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade zo zákonom
č. 362120ll Z. z, o liekoch a zdravotníckych pom6ckach v znení neskorších predpisov, na cene
(marŽa) vo výŠke 6"Á z mesačnej vyfaktúrovanej ceny, ktorú dodávatel' vyúčtuje
objednávatel'ovi za služby, ktoré sú uvedené v predmete zmluvy v čl. I.

Dohodnutá cena (marža) za poskytované služby jebez DPH.

2l
Dodávatel' sa zavázuje uhradit' svojím zmluvným partnerom vyfaktúrovanú cenu z^

dodávku ním objednaných a dodaných liekov, individuálnu prípravu liečiv na základe
poŽiadaviek objednávatel'a, ako i dodávku zdravotníckych pomócok a špeciálneho
zdravotníckeho materiálu, či iných farmaceutických výrobkov v lehote splatnosti v zmysle
obdrŽanej faktúry. Zároveň sa dodávatel' zavázuje poskytnút' obdržanú faktúru k nahliadnutiu
objednávatel'ovi, za účelom odsúhlasenia jeho dohodnutej maňe podl'a ods. 1.

Objednávatel' je povinný dodávatel-ovi uhradiť vyfakturovanú cenu za poskytnuté služby po
vzájomnom odsúhlasení v 30 dňovej lehote splatnosti od jej doručenia,

V prípade, že objednávatel' neuhradí faktúru včas v lehote splatnosti je povinný zaplatit' úrok
z omeškania vo ýške 0,0l oÁ z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V prípade, že dodávateť nedodal objednávatefovi objednané služby riadne a včas, vzniká
objednávateťovi právo na náhradu nevyhnutných nákladou súvisiacich s expresnou dodávkou od
tretích osób. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

čl. vI.
záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 01.03.2022.
a tvorí neoddelitefnú súčast' zmluvy o poskytovaní služieb
strán obdrží po jednom vyhotovení.

Uěastníci s obsahom tejto zmluvy sú obomámeni ana
v dobrej vóli, určite, vážne a zrozumiteťne, nie v tiesni
vlastnoručne podpísali.
Objednávateť:

Je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach
zo dňa 01.04.2007. Každá zo zmluvných

znak súhlasu túto zmluvu bez nátlaku,
za nápadne nevýhodných podmienok

Dodávatef :

hica Snina, §.

Snine dňa24.0

REVITAL PLUS, s.r.o.

PC
Zvýraznenie

PC
Zvýraznenie


