KaVSÚ-1-22/2011
Výtlačok číslo:
Počet listov: 6
Počet príloh: 1/3

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
––––––––––––––––––––––––––––––
Č.p.: ÚIA-31-12/2011- OdITaKT

ZMLUVA č. 2011/804
uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Číslo SAP 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ :
Zastúpený:
Vybavuje :
IČO:
Bankové spojenie:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR
Ing. Viliam KAMODY
tel.: 0960/112233
kl.: 0960/317657
fax.: 0960/317687
30845572
Štátna pokladnica
č. účtu: 7000172197/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Poskytovateľ:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
- fakultná nemocnica
ul. gen. M. Vesela 21
034 26 Ružomberok

Zastúpený:

MUDr. Igor ČOMBOR, PhD
riaditeľ

Vybavuje:

doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD.

IČO:
IČ DPH:

31936415
SK2020590187

Bankové spojenie:
číslo účtu:

Štátna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

(ďalej len „poskytovateľ“)
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tel.: 0444382348
fax.:0444382682

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb, spočívajúcich v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti hradenej z rozpočtovej kapitoly objednávateľa pre
profesionálnych vojakov OS SR a zamestnancov rezortu obrany v štátnej službe
a verejnom záujme a to:
a) zdravotnícke výkony vykonávané na základe plnenia úloh vyplývajúcich
z činnosti rezortu ministerstva obrany a zdravotnícke výkony vykonávané
v súlade s deklarovanými cieľmi síl a ostatných aliančných záväzkov
ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b) zdravotnícke výkony v súvislosti s realizáciou zákona č. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby, spočívajúce v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa tejto zmluvy.
Poskytované zdravotnícke výkony sú špecifikované v Prílohe č. 1. tejto zmluvy,
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané služby podľa predmetu
plnenia tejto zmluvy cenu na účet poskytovateľa v súlade s čl. III. tejto zmluvy.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1.

Ceny jednotlivých zdravotníckych výkonov boli stanovené dohodou zmluvných
strán v súlade s ustanovením § 3 ods. 1/ zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a Cenového opatrenia MZ SR č. 07045/2003-OAP. Ceny
špecifikovaných jednotlivých zdravotníckych výkonov podľa predmetu sú uvedené
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Ceny uvedené
v tejto zmluve sú konečné.

2.

Celková cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy pre rok 2011 bude suma
objednaných služieb spočívajúcich v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá je
obmedzená maximálnou sumou celkom
646 390,00 EUR
(slovom: šesťstoštyridsaťšesťtisíctristodeväťdesiať 00/100 EUR).

3. Ceny uvedené v Prílohe č.1 k tejto zmluve sú konečné za zdravotnícke výkony u
jedného profesionálneho vojaka OS SR alebo zamestnanca rezortu obrany v štátnej
službe a verejnom záujme.
4. Právo na zaplatenie ceny vzniká poskytovateľovi po vykonaní zdravotníckych služieb
uvedených v čl. II. bod 1. tejto zmluvy realizovaných podľa potrieb MO SR a OS SR
výlučne na základe písomnej objednávky objednávateľa, v ktorej bude špecifikovaný
druh a počet požadovaných výkonov.
5. Po poskytnutí služby objednanej zdravotnej starostlivosti vystaví poskytovateľ vo
dvoch výtlačkoch faktúru aj s prílohami a zašle ju objednávateľovi na adresu Úrad
hlavného lekára Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok.
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Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č.
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Faktúru vystavuje poskytovateľ
vždy ku konkrétnej objednávke v lehote 5 dní od realizácie posledného výkonu
objednávky v príslušnom mesiaci.
Ako prílohu faktúry poskytovateľ priloží:
kópiu objednávky objednávateľa, na základe ktorej je fakturácia
realizovaná,
menný zoznam osôb vyšetrených pre potreby MO SR a OS SR podľa
jednotlivých oddelení, s ich podpismi a špecifikáciami poskytnutých
zdravotných výkonov podľa objednávky a v nadväznosti na Prílohu č. 1
k tejto zmluve
Prílohy k faktúre, musia byť opatrené pečiatkou poskytovateľa a podpisom
zodpovednej osoby poskytovateľa.
6. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú cenu do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej
sumy z účtu objednávateľa.
7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to
najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.
Článok IV.
Termíny a spôsob plnenia
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať zdravotnícke výkony podľa tejto zmluvy do
termínu uvedeného na riadnej objednávke Objednávateľa zaslanej v čase od
podpísania zmluvy do 9.12.2011. Poskytovateľ sa môže od tohto termínu
odchýliť, predlžiť ho, resp. skrátiť najmä z dôvodu pracovnej vyťaženosti svojich
zamestnancov. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť (e-mailom, prípadne faxom
a následne písomnou poštou) do 5 (päť) pracovných dní Objednávateľovi prijatie
riadnej objednávky, svoje rozhodnutie o spôsobe vykonania zdravotníckych
výkonov a spresnenie termínu vykonania zdravotníckych výkonov.

2.

Spôsob objednávania zdravotníckych výkonov
Zdravotnícke výkony vykonávané na základe plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti
rezortu ministerstva obrany a zdravotnícke výkony vykonávané v súlade
s deklarovanými cieľmi síl a ostatných aliančných záväzkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky, sa vykonávajú poskytovateľom výlučne na základe písomnej
objednávky Objednávateľa. Riadna objednávka Objednávateľa musí byť podpísaná
povereným zástupcom objednávateľa. Objednávka bez podpisu povereného zástupcu
Objednávateľa je neplatná a Poskytovateľ takúto objednávku nemusí plniť a nie je
oprávnený fakturovať dodávky podľa takejto – neplatnej objednávky.

3.

Poverenými zástupcami objednávateľa zodpovednými za stanovenie množstva a
rozsahu poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy vrátane zabezpečenia súčinnosti
pri plnení predmetu zmluvy a súčasne výlučne oprávnenými vystavovať písomné
objednávky v zmysle bodu 2, sú len pre účely tejto zmluvy:
plk. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH
tel. č.: 0903 820 969
fax: 0960 504 195 e-mail: vladimir.lengvarsky@mil.sk
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4.

5.

pplk. MUDr. Roman JANTOŠ
tel. č.: 0960504140
fax: 0960 504 195

e-mail: roman.jantos@mil.sk

mjr. MUDr. Jozef SILLE
tel. č.: 0960504150
fax: 0960 504 195

e-mail: jozef.sille@mil.sk

pplk. Ing. Slavko BUČKO
tel. č.: 0960504127
fax: 0960 504 195

e-mail: slavko.bucko@mil.sk

V objednávke musí byť uvedené:
- Adresa poskytovateľa
- Číslo čiastkovej objednávky (poradové číslo/dátum /údaje o poverenom
zástupcovi /telefón) na základe zmluvy č. 2011/804 zo dňa .................
- Adresa zaslania faktúry a platobné podmienky podľa čl. III. tejto zmluvy
- Predmet objednávky: „Druh zdravotníckeho výkonu presne špecifikovaného
v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy, počet zdravotníckych výkonov, cena za
jednotku a cena celkom podľa prílohy č.1 tejto zmluvy“: Objednávateľom
definovať!
- Adresa a meno objednávateľa
- Termín dodania služby : Objednávateľom definovať!
- Dátum, pečiatka a podpis povereného zástupcu objednávateľa podľa čl. IV.
tejto zmluvy
Ďalej bude čiastková objednávka obsahovať:
Menný zoznam požadovaného počtu zdravotníckych výkonov.
Kontaktné údaje Poskytovateľa:
Doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., 0444382348 e-mail: domenikj@uvn.sk,
Mgr. Adriana CHRÚSTOVÁ, 0444382507, e-mail chrustovaa@uvn.sk
Mgr.Danuša HOĽUKOVÁ, 0444382899,fax. 0444382682, e-mail: holukovad@uvn.sk
Článok V.
Osobitné ustanovenia

1. Každá zo zmluvných strán je povinná neodkladne informovať druhú zmluvnú stranu
o skutočnostiach, ktoré by podstatným spôsobom mali vplyv na plnenie jednotlivých
ustanovení tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa čl. II. bod 1. tejto zmluvy v súlade
s povoleným predmetom činnosti, platným povolením na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia a v súlade s platnou legislatívou.
3. Úrad hlavného lekára Ružomberok po prevzatí faktúry s priloženými prílohami
vyhotoví ich kópiu a bezodkladne zašle na Úrad pre investície a akvizície MO SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a platných právnych predpisov Slovenskej republiky .
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Článok VI.
Zmluvné pokuty
1. V prípade nedodržania lehoty na vykonanie zdravotníckych výkonov podľa čl. IV.
termíny a spôsob plnenia môže Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 percenta z ceny za služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy za každý
začatý pracovný deň omeškania z počtu neprevedených zdravotníckych výkonov.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za predmet plnenia v dohodnutých
termínoch splatnosti, môže Poskytovateľ uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

4.

Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane
oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu
zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú
dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené
druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak
bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim
po jej vrátení.

2.

Za podstatné porušenie zmluvných povinností podľa § 345 odst.2 Obchodného
zákonníka na strane Poskytovateľa sa považuje nevykonanie služby, spočívajúcej
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe písomnej objednávky
objednávateľa podľa tejto zmluvy.

3.

Za podstatné porušenie zmluvných povinností podľa § 345 odst.2 Obchodného
zákonníka na strane Objednávateľa sa považuje nevykonanie platby, za riadne a včas
vykonané zdravotnícke služby fakturované Poskytovateľom podľa tejto zmluvy, do 30
dní po riadnej splatnosti príslušnej faktúry podľa tejto zmluvy.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2011.

2.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán, formou písomných dodatkov.

3.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, tri
vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre poskytovateľa.

4.

Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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5.

Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred
jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Za poskytovateľa:
Ústredná vojenská nemocnica
SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Za objednávateľa:
Ministerstvo obrany SR

V ...........................dňa:

V Bratislave dňa :

MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.
riaditeľ

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ
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Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
–––––––––––––––––––––––––––
K č. p.: ÚIA -31-12/2011 - OdITaKT

Príloha č. 1 k Zmluve 2011/804
Výtlačok č.:
Počet listov: 3

ŠPECIFIKÁCIA
Zdravotnícke výkony pre potreby útvarov a zariadení rezortu ministerstva obrany
Por.
č.
Druh zdravotníckeho výkonu
1.
Psychologické vyšetrenie pri nástupe do armády – vodiči skupiny B,C
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické zisťovanie a dotazníkové vyšetrenia (agresivita,...)
- jednoduché výkonové a funkčné vyšetrenia (DRČ, ČO,...)
- vyšetrenie intelektu a psychickej činnosti (Bourdon)
- ostatné vyšetrenia a testy (pamäť, kresba postavy a pod.)
- celkové zhodnotenie + záver
Spolu
Psychologické vyšetrenie špecialistov - zvýšená neuropsychická záťaž
2.
( špecialisti, vojenská polícia )
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické zisťovanie a dotazníkové vyšetrenia (agresivita,...)
- jednoduché výkonové a funkčné vyšetrenia (DRČ, ČO,...)
- ostatné vyšetrenia a testy (pamäť, kresba stromu, determinačný prístroj
a pod.)
- hodnotenie neuropsychickej záťaže (Meisterov test ) a rozhodovania
- celkové zhodnotenie + záver
Spolu
3.
Psychologické vyšetrenie - strážna služba
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické zisťovanie a dotazníkové vyšetrenia (agresivita, Dopen.)
- jednoduché výkonové a funkčné vyšetrenia (DRČ, ČO,...)
- ostatné vyšetrenia a testy (pamäť, kresba stromu, kresba postavy,
IHAVEZ a pod.)
- hodnotenie neuropsychickej záťaže (Meisterov test ) a rozhodovania
- zložitejšie dotazníkové metódy (TKP, Army B)
- Freiburgský osobnostný dotazník a dotazník afektivity
- celkové zhodnotenie + záver

4.

Spolu
Psychologické vyšetrenie profesionálneho vojaka – vodiča
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické zisťovanie a dotazníkové vyšetrenia (agresivita, Dopen.)
- jednoduché výkonové a funkčné vyšetrenia (DRČ, ČO,...)
- ostatné vyšetrenia a testy (pamäť, kresba stromu, kresba postavy,
IHAVEZ a pod.)
- vyšetrenie determinačným prístrojom
- vyšetrenie mizantropie
- zložitejšie dotazníkové metódy (TKP, Army B a pod.)
- celkové zhodnotenie + záver
Spolu
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Cena v €
za výkon

60,00

80,00

100,00

60,00

Por.
č.
Druh zdravotníckeho výkonu
5.
Vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh
mimo územia SR

6.

Obsah vyšetrenia:
- anamnestické údaje + kompletné vyšetrenie lekárom pracovného lekárstva
+ EKG + konziliárne vyšetrenia podľa potreby ( neurologické, chirurgické,
ORL, očné, dermatovenerologické, psychiatrické vyšetrenie, atď)
- odbery biologického materiálu, vyšetrenie FW, vyšetrenie drog
- hematologické laboratórne vyšetrenie
- biochemické laboratórne vyšetrenie
- sérologické laboratórne vyšetrenie ( vrátane HIV, HBsAg, lues )
- stomatologické vyšetrenie
- psychologické vyšetrenie
- doplňujúce SVALZ vyšetrenia (RTG pľúc, ergometria, spirometria p.p.))
- posudkový záver, zhodnotenie zdravotného stavu, lekárska správa, admin.
úkony
- archivácia dokumentácie osoba / rok / 100 / 20 rokov
Spolu
Psychologické vyšetrenie profesionálneho vojaka – vodič s právom
prednosti v jazde

Cena v €
za výkon

400,00

Obsah vyšetrenia:
- anamnestické zisťovanie a dotazníkové vyšetrenia (agresivita, Dopen.)
- jednoduché výkonové a funkčné vyšetrenia (DRČ, ČO,...)
- ostatné vyšetrenia a testy (pamäť, kresba stromu, kresba postavy, a pod.)
- vyšetrenie determinačným prístrojom
- vyšetrenie mizantropie
- zložitejšie dotazníkové metódy (TKP, Army B a pod.)
- celkové zhodnotenie + záver

7.

7.A

Spolu
60,00
Kompletné lekárske vyšetrenie pre posudkové účely
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické údaje + kompletné vyšetrenie lekárom pracovného lekárstva
+ EKG + konziliárne vyšetrenia podľa potreby ( neurologické, chirurgické,
ORL, očné, dermatovenerologické, psychiatrické vyšetrenie, atď)
- odbery biologického materiálu, vyšetrenie FW, vyšetrenie drog
- hematologické laboratórne vyšetrenie
- biochemické laboratórne vyšetrenie
- sérologické laboratórne vyšetrenie ( vrátane HIV, HBsAg, lues )
- stomatologické vyšetrenie
- psychologické vyšetrenie
- doplňujúce SVALZ vyšetrenia (RTG pľúc, ergometria, spirometria p.p.))
- posudkový záver, zhodnotenie zdravotného stavu, lekárska správa, admin.
úkony
- archivácia dokumentácie osoba / rok / 100 / 20 rokov
Spolu
400,00
Odborné vyšetrenie u lekára špecialistu
-úhrada vo výške podľa špecializácie lekára (od – do)
60,00 – 150,00
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Por.
Cena v €
č.
Druh zdravotníckeho výkonu
za výkon
8.
Vyšetrenie v súvislosti s prieskumným konaním
- vyšetrenie odborným lekárom – špecialistom pre posudkové účely
150,00
9.
Činnosť lekárov v rámci prieskumného konania
- úhrada za činnosť lekára nemocnice v prieskumnej komisii
175,00
10. Vyšetrenie pracovníka rizikového pracoviska – hasič, potápač, riziko –
hluk, prach, laser, chemické látky, kyseliny, lúhy, PHM, infekcie,
zoonózy, žiarenie –el., magnet., ionizačné, zobrazovacie jednotky,
nadmerné jednostranné dlhodobé zaťaženie, neuropsychická záťaž
Obsah vyšetrenia:
- anamnestické údaje + kompletné vyšetrenie lekárom pracovného lekárstva
- odbery biologického materiálu, vyšetrenie FW, moča
- hematologické laboratórne vyšetrenie
- konziliárne vyšetrenia, expozičné a funkčné testy
- doplňujúce SVALZ vyšetrenia (RTG pľúc, EKG, spirometria, audio,
toxikológia )
- posudkový záver, zhodnotenie zdravotného stavu, lekárska správa, admin.
úkony
- archivácia dokumentácie osoba / rok / 100 / 20 rokov
Spolu
130,00
11. Špeciálne laboratórne vyšetrenia a funkčné
- vyšetrenie na zistenie krvnej skupiny a Rh faktora
45,00
- ergometrické vyšetrenie
41,25
- vyšetrenie cholinesterázy
10,00
- vyšetrenie drog ( canabinoidy )
62,75

Cena za zdravotnú starostlivosť je podľa Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. § 29 v
platnom znení oslobodená od DPH.
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