Zmluva o spolupráci č. 6/2019/FN
uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska č.6, 950 01 Nitra
zastúpený Radou riaditeľov v zložení
Ing. Jarmila Mikušová - generálna riaditeľka
Ing. Martin Neštický, MBA - ekonomický riaditeľ
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA - medicínsky riaditeľ
IČO:
17336007
IČ DPH:
SK 2021205197
Bank. spoj.:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK 49 8180 0000 0070 0028 0649
Št. prísp. organizácia zriadená MZ SR
ďalej ako z h o t o v i t e ľ
Názov:
Sídlo:
Zast.:

a
Názov:
Proximity Dental Clinic s.r.o.
Sídlo:
Moravská 512, 952 01 Vráble
Zast.:
MUDr. Maroš Kopačka, konateľ
IČO:
50 181 769
DIČ/IČ DPH: 2120207045/SK
Bank. spoj.:
ČSOB
IBAN:
SK28 7500 0000 0040 2329 1240
zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 40275/N
ďalej ako o b j e d n á v a t e ľ
za nasledovných podmienok:
I.
1. Zmluvná strana – zhotoviteľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vykonávajúci činnosť na
základe príslušných zákonných povolení platných na území SR.
2. Miesto výkonu zhotoviteľa je jeho sídlo.
II.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude poskytovať služby objednávateľovi spočívajúce v
laboratórnych zdravotných výkonoch a to:
- histopatologické vyšetrenie.
2. Predmetom vykonávaných služieb spracovanie predmetu zmluvy a vystavenie hodnoverných
výsledkov a to vždy podľa písomnej objednávky objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zabezpečí s písomnou objednávkou doručenie
príslušnej vzorky do Ústavu laboratórnej medicíny v sídle zhotoviteľa.
III.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy na základe písomných objednávok
objednávateľa vo svojom sídle, a to na prevádzke v Ústave laboratórnej medicíny.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy riadne a včas a odovzdať písomný výsledok
laboratórnych výkonov objednávateľovi v termíne do 24 hodín od doručenia vzoriek a materiálu,
mimo dní pracovného voľna a pokoja.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť za predmet zmluvy objednávateľovi faktúru s dobou splatnosti 14
dní odo dňa jej vystavenia.
IV.
1. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť písomnú objednávku s vyznačením svojich údajov a označením
„Proxima Dental Clinic s.r.o“ na vykonanie predmetu zmluvy do miesta výkonu zmluvy.
2. Objednávateľ si zabezpečuje odber, dovoz vzorky, diagnostického materiálu a odobratie výsledkov
z ústavu na svoje vlastné náklady.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu.
4. Žiadanky na histologické vyšetrenie sú dostupné na stránkach Oddelenia patológie FN Nitra.
V.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet diela bude účtovaná po vykonaní predmetu zmluvy.
Predpokladané jednotlivé položkovité ceny výkonov sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za práce podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a to v zmysle platných cenových výmerov zhotoviteľa. V čase
uzatvorenia zmluvného vzťahu bol objednávateľ o aktuálne platnom cenovom výmere č.
22/xxx/2015 (22/3/2015) a dohodnutých cien podľa prílohy tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť úroky z omeškania v prípade nedodržania lehoty splatnosti
jednotlivých faktúr v zmysle platných právnych predpisov.
VI.

1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

2. Zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov na základe vzájomného súhlasu
zmluvných strán. Zmluvu je možné vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote,, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede zmluvnej strane.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, každá zmluvná strana prevezme jeden originál.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Nitra, ....................

Nitra, ...............................

Fakultná nemocnica Nitra
zast. Radou riaditeľov:

Proxima Dental Clinic s.r.o.

......................................................
Ing. Jarmila Mikušová
generálna riaditeľka
......................................................
Ing. Martin Neštický, MBA
ekonomický riaditeľ
......................................................
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA
medicínsky riaditeľ
Príl: Rozpis výkonov - predpoklad

........................................................
MUDr. Maroš Kopačka
konateľ

Príloha č.1 ku Zmluve č. ..../2019/FN: Rozpis výkonov - predpoklad
Popis výkonov, bodov, ceny a množstva na histologické vyšetrenie vrátane špeciálneho bude
uvedený na faktúre podľa druhu materiálu:
Výkon Počet bodov Cena v Eur
Popis
3518
200
3
kontrola identity
3601
50
0,75
farbenie
3622
100
1,5
morfológia vrátane dokumentácie
4900
900
13,5
jeden materiál = 1 bloček
4902
1350
20,25
jeden materiál nákladná technika = 2-8 bločkov
4919
350
5,25
malý popis
4920
500
7,5
veľký popis
4921
360
5,4
dekalcifikácia
4905
1100
16,5
histologické špeciálne farbenie
Popis výkonov, bodov, ceny a množstva za prídavné imunohistochemické vyšetrenie bude
uvedený na faktúre podľa druhu materiálu:
Výkon Počet bodov Cena v Eur
Popis
4918
650
9,75
príplatok k výkonom základného histologického
vyšetrenia na odber a prípravu vzorky na
imunohistochemické, enzýmohistochemické
vyšetrenie
4919b

3050

45,75

jeden materiál s využitím imuno- alebo
histochemickej metódy v cene substrátu 5-20 tis

4926

1600

24

jeden rez s použitím metódy avidín-biotín alebo
streptavidín-biotínna parfínovom preparáte

O potrebe imunohistochemického vyšetrenia bude žiadateľ informovaný ešte pred jeho vyšetrením
(prevedením).

