
Číslo zmluvy: 825/2022

 

I.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

Štatutárny orgán: MUDr.Vladimír Lengvarský, MPH, minister

(ďalej len ako „Ministerstvo“)

a

II.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

(ďalej len ako „Používateľ“ )

zastúpený:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

(ďalej len ako „Zástupca“ )

1.

2.

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Zmluva

o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len ako „zmluva“)

uzatvorená podľa § 75 ods. 7 zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych

pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 363/2011 Z.z.“)       

Článok I

Zmluvné strany

165 565

Článok II

10225 Westmoor Drive Westminster, Colorado 80021, USA

Alex Pawlowski

INSPINE MEDICAL SLOVAKIA, s.r.o.

Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín

53197933

Ing. Jakub Havier

        Používateľ spoločne s Ministerstvom (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

20071598496

Základné ustanovenia

Ministerstvo zriadilo a prevádzkuje na účely kategorizácie liekov, kategorizácie zdravotníckych

Používateľ môže za podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované touto zmluvou, bezodplatne
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portál ministerstva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len ako „elektronický portál

Kategorizácia“), ktorý je prístupný na webovom sídle ministerstva.

pomôcok, kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov, kategorizácie dietetických potravín

a úradného určenia cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, elektronický
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Kategorizácia vykoná držiteľ certifikátu, ktorý v čase podania už nie je oprávnený samostatne

konať v mene Používateľa.

Doručenie podania vykonaného prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia sa

preukazuje jeho okamžitým zverejnením vo verejnej zóne elektronického portálu Kategorizácia.

Ministerstvo poskytne Používateľovi najviac

dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie liekov a úradného určenia cien liekov,

ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, 

dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie zdravotníckych pomôcok a 
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dva certifikáty na účel doručovania podaní vo veciach kategorizácie dietetických potravín.

Článok IV

Zmluvné podmienky

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie

a používanie služieb elektronického portálu Kategorizácia (ďalej len ako „Všeobecné zmluvné

podmienky“) zverejnené na webovom sídle Ministerstva, s ktorými sa Používateľ oboznámil

a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ministerstvo je oprávnené zmeniť alebo doplniť Všeobecné zmluvné

podmienky. Zmenené alebo doplnené Všeobecné zmluvné podmienky Ministerstvo zverejní

na svojom webovom sídle, pričom účinnosť nadobudnú najskôr dňom ich zverejnenia.

neoprávnenými osobami, a to ani v prípade, ak podanie prostredníctvom elektronického portálu

zmluvou a Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Doručovanie podaní Ministerstvu prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia je

podmienené získaním prístupového a podpisového certifikátu, ktorý poskytuje Ministerstvo (ďalej

len ako „certifikát“) fyzickej osobe oprávnenej samostatne konať v mene Používateľa (ďalej len ako

„držiteľ certifikátu“). Certifikát poskytuje Ministerstvo na základe žiadosti Používateľa, v ktorej

Používateľ určí fyzickú osobu, ktorá sa má stať držiteľom certifikátu a ktorá je v čase podania

žiadosti oprávnená samostatne konať v mene Používateľa.

Používateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Ministerstvo o akýchkoľvek zmenách

osôb oprávnených konať v mene Používateľa a zmenách v rozsahu alebo účinnosti plnomocenstiev

udelených týmto osobám.

Ministerstvo nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú použitím certifikátu

elektronického portálu Kategorizácia, úprava spôsobu vzájomnej elektronickej komunikácie,

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri používaní služieb

využívať elektronický portál Kategorizácia na doručovanie žiadostí a iných podaní (ďalej len ako

„podanie“) Ministerstvu podľa § 75 ods. 1 zákona. Ak elektronický portál Kategorizácia poskytuje

aj iné doplňujúce služby, Používateľ môže tieto služby využívať bezodplatne za podmienok bližšie

špecifikovaných touto zmluvou.

Článok  III

Predmet zmluvy

Používateľ sa zaväzuje využívať služby elektronického portálu Kategorizácia v súlade s touto

kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov a 

náležitostí elektronického doručovania, spôsobu overovania podania urobeného elektronickým

portálom Kategorizácia a spôsob preukazovania doručenia takéhoto podania.
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(ii) ktoré boli Ministerstvu známe ešte predtým, než mu ich Používateľ poskytol; to neplatí, ak ich

Ministerstvo získalo priamo alebo nepriamo od Používateľa,

(i) ktoré sa stali alebo sa stanú všeobecne známe alebo dostupné inak ako porušením povinností

vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo porušením povinností osôb

podľa písm. d) tohto bodu,

bude informovať Používateľa o akomkoľvek porušení povinnosti zachovávania mlčanlivosti

ohľadne dôverných informácií bezprostredne po tom, ako sa o takomto porušení dozvie, pričom je

súčasne povinné podniknúť všetky opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škody spôsobenej

takýmto porušením;

prostredníctvom podateľne alebo inej elektronickej komunikácie, a to bez ohľadu na podobu

(iii) 	ak pochádzajú od Ministerstva, a to bez využitia informácií poskytnutých Používateľom;

dôverné informácie použije výlučne a iba na účely rozhodovania v kategorizačných konaniach podľa

zákona č. 363/2011 Z. z. vo vzťahu k  lieku, ktorého sa poskytnuté dôverné informácie týkajú;

nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Používateľa vo vzťahu k žiadnym tretím osobám

rozširovať ani sprístupňovať akékoľvek dôverné informácie, pričom za tretie osoby sa nepovažujú osoby,

ktoré v zmysle zákona a vnútorných organizačných predpisov Ministerstva sú oprávnené oboznamovať sa

s dôvernými informáciami v rámci ich podieľania sa na rozhodovaní v kategorizačnom konaní podľa

zákona č. 363/2011 Z. z.;
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nebude viac dôvodná.

obmedzí sprístupnenie alebo poskytnutie dôverných informácií iba na tých svojich zamestnancov a/alebo

odborných poradcov, ktorí musia byť s dôvernými informáciami v rámci kategorizačného konania liekov

oboznámení a zabezpečí, aby boli tieto osoby viazané záväzkom zachovávať mlčanlivosť o dôverných

informáciách a uchovávať ich v tajnosti prinajmenšom v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;

zabezpečí, aby osoby, ktorým boli dôverné informácie sprístupnené, boli oprávnené použiť dôverné

informácie výlučne pre účely rozhodovania v kategorizačnom konaní podľa zákona č. 363/2011 Z. z. a

nesmeli ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby alebo potreby iných osôb,

bude zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré mu budú poskytnuté a bude ich držať a

uchovávať v tajnosti, pričom záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy trvá nielen po dobu jej platnosti, ale

aj po jej zániku bez časového obmedzenia; nebude využívať dôverné informácie v prospech tretej osoby;

bude nakladať s dôvernými informáciami ako s obchodným tajomstvom Používateľa chráneným v zmysle

ustanovenia § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov;

vráti Používateľovi dôverné informácie na základe jeho žiadosti, ak ich držba zo strany Ministerstva 

a formu, v ktorej boli predložené, sú dôvernými informáciami predstavujúcimi obchodné tajomstvo

Používateľa (ďalej len „dôverné informácie“); dôvernými informáciami nie sú informácie:

farmako-ekonomické modely liekov, vstupné a/alebo zdrojové dáta týchto modelov, ako aj prístupy

a heslá k týmto modelom predložené Používateľom Ministerstvu prostredníctvom elektronického

portálu Kategorizácia, alebo v prípade jeho nefunkčnosti či nemožnosti jeho využitia
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V Bratislave dňa: .........................

.............................................................

za Ministerstvo

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH

minister
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mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku

.............................................................

a Používateľ obdrží jeden rovnopis.

Článok V

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Ministerstvo obdrží dva rovnopisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom súhlasia,

na znak čoho ju podpisujú.

za Použivateľa

Ing. Jakub Havier, konateľ

Všeobecné a záverečné ustanovenia

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu

prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej

Zmluva zaniká smrťou Používateľa, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo jeho zánikom bez právneho

Zmluvné strany sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

neurčitú.

Zmluvu je možné vypovedať len písomne. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť

zmluvnej strane.
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nástupcu.

Zmeny v údajoch spočívajúce v zmene obchodného mena/ mena a priezviska alebo v zmene

sídla/ trvalého bydliska uvedené v čl. I tejto zmluvy zmluvná strana písomne oznámi druhej

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Pre účely zmien podľa predchádzajúcej vety nie je

potrebné uzatvoriť osobitný dodatok.


