
zmluva o po§kytnutí obl,toÝébo bonu§u
2022-R0200

uzavřetá dnéného dňa. mesiaca a íoka (ďal€j len ,Zmluva") medzi zmluvnými
§tíanami, ktoďmi sú:

zentiva IDternrtional, !.§.
So sídlom : Einsteinova 24, 85l 0l Bratislava, Slovenská republika

Ičo:35 687 355
DIč:2020308785
Ič DPH: sK2020308785
Bankové spojenie: 2000550407/8130 IBAN: sK42 8l30 0000 0020 0055 0407

zapísaná d'o olchodného regi§tra v Bratislava l, oddiel Sa, vložka č, 5óó7lB

Za;ópená: Mgr. Matúš Uličný, na áklade plnej moci
pozícia: Head of sales SK

(ď.lej len "spoločnost"')

a

Nemocnica § poliklinikou Myjrvá
So sidlom: Staromyjavská 59.907 0l. Myjava
lČ: 6l072l
Dtč:202l039988
Ič DPH: sK2021039988
Bankové spojenie: SK778l 800000007000549l26
Zriaďovateť Ťrenčiansky samospnávny kraj, identifikátor: 63-006l072l,Ao043
Zastúpená: PhDr, El€na Štefiková, MPH., štatutámy zástupca, ,

ako odbeřatel' na stlane drubej (ďalej len "Zdravotnícke ,lřiadenie"),

Zmlurné ltrán} sa dohodli tllito:

l,

2.

I.
Úvodtró u§t lov€nie

Zdravotnícke zariadenie odoberá prostredníctvom odb€mých mie§t, ktoďch
aktuá|ny zomam je uvedený vždy v prilohe pre príslušné referenčné obdobie,
(ďalej len ,,odbimé miesta") z distribučnej siete v stovenskej republike,

á.r,rlúcich p.ipadn.ti€ž spoločnosť, výrobky uvedenév Prílohách tejto zmluvy,
ktore á" tentó t h uvádza Spoločnosť, ďalej len ,.Výrobky", Podmienky odberu

výrobkov Zdravotníckym zariadením nie sú touto zmluvou núak dotknuté,

Jednotlivé prílohy pre príslušné referenčné obdobia budú zmluvnými stranami

priiimané priebe}ni p;čas platnosti zmlrtvy. pre každé referenčné obdobie

o.Óbirn.. obraho. takejlo prilohy bude \ždy zoznam odbemých miest, zomam

výrobkov a podmienky pre vznik nároku na vyplatenie Bonusu spolu s uvedenim

dohodnutE výšky Bonusu.
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ó. Ploces, uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Zdravotnickym zaliadením a
distribútorom nie je nijak závislý na tejto Zmluve aleb; jej jednoúch
ustanoveniach.

Pre úče|y tejto Zmluvy sa za referenčné obdobie považuje oMobie, ktore bude
v prhlušnej prílohe výslo\.ne vymedzené driom zaéiatku "d;; i;;;;
relerenčného obdobia-

Účastníci tejto.Zmluvy_sa v rámcijej napiňania zav?izujú postupor al.vždy v súlade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky,

obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že Zdravotnícke zariadenie
proslrednicwom spolupráce upravenej jednotlivými pisomnYmi t<tipnlJ
zmluvami s jednotlivými distribúlormi odoberá v rámci svóiei tinnosti iwáru
Spoločnosti. a to v takom množswe. ktore je pre einnost. Za*uomi"t.iá
zariadenia , potrebné, 

_ 
V píslušnej kúpnej 

- ,.tuu" u.uwo..n.j ,.J.i
Zdravotnickym Zariadením a distribútorom sú d.alej upravené konkétn" ob"hodné
lzťahy zamerané najmá na spósob objednávok toiaru. termin ".i..o aoJ"niu,
požladavky na tovar. spósob prevzatia tovaru zdravornickym 7ariadenim. pripadne
dalšle uslanovenia na špecifikáciu zmluvných vzt'ahol,

lI.
PŤ€dmea zmlury

spoločnosť v súlade s požiadavkami zdravotnickeho zariadenia ooskltne
Zdravohickemu zariadeniu za odber Výroblov píostrednicwom Odb€-v"h Íi..i
pri splneni podmienok uvedených v prislUšnej Prilohe obralový bonus id.alei l.n
..Bonus") vo výške uvedenej v prislušnej Prilohe za predjoklaau, ie oiU..
Výrobkov ! rel'erenčnom obdobi dosiahne minimálne obiat uvedenV v oristrrIn.i
Prilohe. Výber Výrobkov uvedených v Prilohe lejlo Z.luuy ty"nair"'z pot;eÉ
zdravotníckeho zariadenia.

Bonu§. je stanovený v príslušnej PríIohe vždy pre konkétny dosiahnutý obrat
výrobkov 

.v_referenčnom obdobi. pričom obíat Ýjrobt<ov sa vypotira ako súeei
cien všerkých baleni prislušných výrobkov. ktoré Zdravotnicke zariadenie nakúpi
prostťednicwom Odbemých miest v referenčnom obdobi. Cenou balenia VýrobkJv
sa pre účely tohlo uslanovenia ro,.umi€ konečná cena výrobcu bez obchoanei
Priťázky distribútora a be7 DPH. Pre účely tejto Zmluvy a pie účely výpoeru obrari
Výrobi,ov sa ceny Výrobkov odobraných Zdravohickym zariadenim priamo od
Spoločnostiaod inýchdistribútorov sčítajú azatakto ur8ený odber Výrotkov bude
zalríslušné referenčné obdobie vyplalenýjediný Bonus. ro ršak nevyIučrrje ieholykazovanie viacerými dokladmi alebo uhradenie viaceďmi platbami. pokial.uk
stanoví tito Zmluva. Čiastka bonusu takto vypočítanéúo je čiastkou't- oprl.
Klejto čiastke bude vždy pripočítaná DPH v saázbe ptatnej pre prisIuSnY uYrobot
a Zdravotníckemu zariadeniu bude vyplatená celkováiiastka'Bonusu 

"á"á OPH.

Ak dójde v.reGrenčnom období k významným zmenám cien Výrobkov. vstúpia
obe strany do konania o pripadnom zrevidovani priloh lejto Zmluvy.
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lll.
Uplatn€íi€ obntového bonusu r icho uhrrdenie

Spoločnosť, na základe dát o predaji výrobkov z distribuěného ret'^zca

Ziravotnickemu zariadeniu v piíslušnom referenčnom období, oznámi

Zdravomíckemu zariadeniu do 20 dní, či pod|'a posúdenia spoločnosti má

Zdravotnicke zariadenie nárok na Bonus a v akej výške, ďalej len ,,posúdenie

§poločnosti". V prípade, že Zdravotnícke zariadenie s posúdenim spo|očnosti

nesúhlasi,je povinné v lehote l5 dní od doručenia oznámenia Spoločno§ti ohťadne

nároku na Bonus a jeho ťšky. doložil' spoločnosti relevantnými dokladmi, že

Zdravotnicke zariad-enie áosiahlo iný odber Výrobkov, než aký zodpovedá

posúdeniu spoločnosti.

Ak nebude v lehote uvedenej v odst. l Spoločnosti doložený iný odber Výrobkov,

než z akého vychádzalo po;údenie spoločnosti, vedúce k inému záveru ohťadne

nároku Zdrútníckeho zariadenia na Bonus a/alebo jeho výšku, vychádza

spoločnosť zo svojho posúdenia a prizná Zdravotníckemu zaíiadeniu Bonus vo

výške vyplývajúcej z jej posúdenia,

Ak bude Spoločnosti doručený v lehote uvedenej v od§t. l návrh Zdravotiríckeho

zariadenia na stanovenie Bonusu v inej výške ako vyplýva zposúdenia

spoločnosti, ktoď bude doložený relevantnými a dostatočnými podkladmi,

Spoločnost' predl;žené podklady a doručený návó bezodkladne posúdi a buď

nivrh odsúhlasi, alebo vznesie pisomne oddvodnené pripomienky k návrhu,

v takom prípade zdravotnícke zariadenie pripomienky Spoločnosti odóvodnene

,nypori"du, aby ich spoločnosť mohla odsúhlasiť, prípadne zodpovedajúcim

.iósoUo. navrn pozmení. O odsúblasení návrhu Spoločnosť pisomne informuje

zdravotnícke zariadenie.

Spoločnosť Bonus zdravotnickemu zariadenirt uhradi do 75 dní od priznania

Bonusu, resp. od odsúhlasenia návrhu na priznanie Bonusu, Bonus bude

Spoločnosti uhradený píevodom na bankový účet zdravotníckeho zariadenia,

Ak aspoň časť odberu Výrobkov, za ktorý je posk},tovaný Bonus, bola rya]izlyani
prost;dníctvom dodávok priamo od spoločnosti, Spoločnosť do l5dní od

priznania Bonusu resp. od odsúhlasenia návrhu na priznanie Bonusu vysta]r'í

v prospech Zdravotníckeho zariadenia opravný daňový doklad va'ahujúci sa ku

vsetkym dodrivkam Výrobkov, ktore spoločnosť priamo dodala Zdravotníck€mu

zarijeniu v referenčnom období a u ktorych bol Zdíavotnickemu zariadeniu
priznaný Bonus za dané referončné obdobie, Ak stanovia Prilohy tejto Zmluvy

viacej ikupín výrobkov, pre ktoré sa Bonus stanovuje samostatne a ak bude

Zdravotní&emu zariadeniu priznaný Bonus za viacej Skupín výrobkov

odobraných priamo od spoločno§ti v danom referenčnom obdobi, bude takýto

opravný daiový doklad obsahovať okrem ďalších náležitostí odkaz na tieto

siupiný VYrobkov a čiastku Bonusu za tietojednotlivé skupiny Výrobkov, Výška
Bonusu, ktorá bude na opravnom daňovom doklade vyjádrená ako zmena základu

dane, bude určená ako pomemá časť Bonusu, ktoný bol Zdravotnickemu zariadeniu

úplne priznaný, zodpovedajúci pomeru súčtu cien Výrobkov odobraných

Zdravonríckym zďiadením priamo od spoločnosti k súčfu cien výrobkov
odobraných Zdravotnickym zariadením od ostatných distribútorov mimo

Spoločnosti. Ak stanovia Prílohy tejto Zmluvy viacej §kupin výrobkov, pre ktoré



sa Bonus stanovuje samostatne, bude tak]ito výpočet pomeru prevedený iedine
v takejto skupine Výrobkov. Zdravotnícke zaiiadenie po obdauní opáného
daňového dokladu obratom potvrdí spoločnosti jeho prijaiie.

6. Ak aspoň časť odberu Výrobkov, za ktoré je poskytovaný Bonus, bol realizovaný
prostredníctvom dodávok od ostatných disřibútorov okrem Spoločnosti.
Spoločnosť do 15 dní od priznania Bonusu, resp. od odsúhlasenia návrhu na
priznanie bonusu vystaví v pťospech ZdravotníckJho zariadenia doklad o uznani
obratového bonusu - Priznanie finančnej odmeny a doručí ju Zdmvotníckemu
zariadeniu.

7. spoločnost' je oprávnená odoprieť uhradenie Bonusu, ak je Zdravotnícke
zariadenie v omeškani s úhradou čo i len časti kúpnej ceny akejkoi'vek objednávky
Výrobkov odobraných priamo od Spo|očnosti, Ák btrde'Zdravotnícke záriadenie
v omeškaní s úhradou čo i len časti kúpnej ceny po dobu 15 dní, nieje Spoločnosť
povinná Bonus uhradiť ani po doplateni kúpnej Ceny.

Iv.
ĎaBi€ ustanovenis a rTblá§€nh strán

l. Zmluvné strany súh|asne vyhlasujú, že touto Zmluvou nie je Zdravotnícke
zariadenie akokol'vek zaviazané odoberať výrobky Spoločnosti a io v akomkolvek
množstve a naďalej disponuje abso|útnou zmluvnou vo|.nosťou čo do vÝbcru
výrobkor i čo do výberu ich dodá\,alel'ov.

2. zmluvné stranJ d'aIej prehlasu.)ú, že účelom tejto Zmluvy nieje rek|ama Výrobkov,
ani po§kytnutie daru či §ponzorského príspevku ZdravotníČkemu zariaáeniu ani
ponuka či návod na neoprávnené čerpanie prostriedkov z veíeiného zdravotného
poistenia, a|e iba poskytnutie Bonusu, ktoď zohl'adňuje ekonámické prínosy na
stúne Spoločnosti dané množstvom Výrobkov Zdravotnickym zariadinim
odobraných,

3. Zmluvné strany d'alej prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by
bninili poskytnutiu Bonusu podl'a tejto zmluvy. Prípadné záý?izky zdravotníckeho
zariadenia_voči zdravotným poisťovniam a ich vysporiadanie sú výhradná
záležito§ť zdravotnickeho zariadenia.

4. Obe strany sa zAyázujú, že pokial by sa objavilo dóvodné podozrenie, že
poskyovanie Bonu§ov tu popísaných, móže v},volať alebo vl.vo|áva účinky
obm€dzení účinnej hospodár§ke.j súťaže, budú podmienky Bo;usov stíanami
neodkladne revidované. pokial' niektorá zo §trán odmietne taiúto revíziu wkonať.
je druhá srrana oprávnená bez d'alšieho poskytovania aIebo prijimania Bonusov
odmietnuť a od tejto Zmluvy písomne odstúpiť. Sttany ďalej sŮhúsia, že pokial.sa
zA,..týania,, tejto Zmluvy zmeni aplikicia alebo text právnych iredpisovaplikovatel'ných na túto Zmluvu, najmá zákona o dani z priáanej ioanóty, atebo
predpisov o cenovej regulácií alebo ákona o reklame, straný v dobrej viere
prejednajú poslínutie Bonusu. najmá foímu. t ktorej sú Bonusy poskfované.
dokladované a účtované a ich poskytovanie ako také, a tá i za celú dobu ich třvania.
v prípade, že týmto postupom §tmny nedospejú k dohode, je ktoákol'vek strana
oí,nivnená poskytovanie alebo prijímanie Bonusov odmietnuť a to ispáine, a od
tejto Zmluvy prípadne písomne odstúpiť.
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v.
Protikorupčíé u§tríov€ni!

Zmluvné strany sa pri plneni záviizkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavezujú

konať v súIade § etickými zásadami podnikania a dodržiavať všetky tuzemské

i aplikovatelhé zahra;ičné protikorupčné právne predpi§y, ktoré zakazujú

korupciu, s osobitným zretelbm na koruPciu verejných činiteťov, Zmluvné stmny

naj.a neiu<tú priamo ani nepriamo ponúkat', sl'ubovať alebo poskltovať peniaze

alebo akrikol'vik inú výhodu verejným činitel'om v ich prospech či v prospech

tretích os6b s ciel'om ovplyvniť kónanie či roáodnutie ohradom Predmetu tejto

zmluvy, Porušenie ustanovení tohto odstavca predstavuje podstatné poruš€nie

Zmluú a druhá zmluvná strana má v takom prípade pnávo od tejto Zmluvy

odstupiť s okamžirým účinkom po doruč€ni oznámenia o odstúpení porušujúcej

zmluvnej strane, a io bez posk},tnutia možnostitoto poťušenie napraviť,

Zdravotnicke zariadenie nepostúpi. neprevedie ani inak nebude disponovať

s právami a povinnost'ami výplývajúcimi z lejto Zmluvy bez predchádzajúceho

písomného súhla5u spoločnosti.

Vl.
Mlč.ílivost'

Zmluvné strany sa zavázujú bez predchádzajúcebo písomného súhlasu druhej

zmluunej srrany nezverejniť či iným spósobom nespristupniť lretim.osobám

podmieŘy tejio Zmlulry. ako ani iné informácie o vájomných obchodných

vá'ahoch, a to ani po skončeni či zániku tejto zmluvy,

Kždá zo zmluvných strán §Pristupni obsah tejto Zmluvy a informácie týkajúce_§a

jej predmetu jedine tým zamestnancom, spoločníkom, akcioná{9T a odbomým

iÓ.ua"orn, tio.i ju potrebujú pomať v súvislosti s plnenim úloh podl'a tejto

Zmhlly.

3. povinnosť mlčanlivosti
- sú v€rejne známe,

sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

- alebo sa stanú verejne známymi inak, ako porušenim ustanovení tejto Zmluvy,

pričom súčasne,
- sú opmvnene v di§pozicii
zmluwej strane, alebo

druhej zmluvnej strany pred ich po§k},tnutím tejto

- zmluvná stBna ich získa od tretej osoby,
mlčanlivosti.

ktorá nie je viazaná povinnosťou

zmluvné strany sú ďalej povinné posk},tovať informácie v rozsahu a spósobom,

koný vyžadujú všeobecne záviizné právne predpisy alebo na základe roáodnutia
sú<lu či spnivnych orgánov. Zdravotnicke zariadenieje potom ďalej oprávnené, bez

toho abý sa jánalo o porušenie tejto Zmluvy, po§k}tnúť informácie o existencii

tejto Zmluvy ajej podmienkach, svojmu zriaďovatelbvi.
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l, vo všetkých ostatných otázkach neupravených touto Zmluvou, sa právny vzťah
za|ožený touto Zmluvou riadi ustanovfniami obchodného zai<onnika prípaane
d'aIšími dotkrrutými právnymi predpismi,

z ztylyv.nj strany sa dohodli. že v pripade zmien konraktných údajov je povinná
príslušná zmluvná strana zmenu oznámil.druhej zmluvnej sirane. ťpripaa!, Ze tat
neučiní, považuje sa za plamé doručenie korešpondenci" na po.Iednú zn,i-u
kontaktnú adresu Príslušnej zmluvnej strany.

J. Zdravotnicke zariadenie sa zaviizuje. že po dobu trvania rcito Zm|u!ry a po dobtr
deslallch (l0) rokor po ich skončení bude vie§t. úplné a presné účtovné knih) az*nam\ a..bude uchovávať pripadné zmluvy vyiazujúie všellry jeho výdaje.
nák|ady a úkony v sú\ islosti s touto Zmluvou. a na záilade žiadosti Spoloinosti
alebo ich zá§fupcov, učinené najmenej páť (5) dni vopred, ich predloži k; ko;tro|e
v rámci bežnej pracovnej doby. Zdravotnicke zariadinie zaisií, aby tieto účtovné
knihy.a zfunamy boli dostatočné, a umožni|i tak Spoločnosti, aby overila
dodíziavanie tejlo povinnosti zo stmny Zdravotnickeho zariadenia.

4. Zftlrlva sa |Ealý ára na dobu od l . l .2022 do 3| .l2.2O22. Každ^ zo zm luvných strán
je oplávnená túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou i bez uveaeniá aávoau
doručenou druhej zmluvnej stťane. Ýýpovedná iehota činí 2 mesiace a začina
plynúť prvým dňom kalendámeho mesúca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. bk.m ioho .;e Úratol'vet
zmluvná stmna oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť pod|'a čl. IV. odst.4 tejto
Zmhlvy.

5, zmeny a doplnky tejto Zfiluýy ín6žu byť vykonané jedine formou číslovanÝch
písomných 

.dodatkov, podpísaných zmluvnými stranámi, vrátane zmien prííoh,
ktoré móžu byl'menené obyčajným podPisom s!rán. a to z dóvodu moznosti orulne
reagovať na zmeny v dodávkach Výrobkov, Prilohy musia obsahovať djfum a
obdobie, po ktoré sú platné a účinné.

6, Tá1o_. zmluva obsahuje úplné ustanovenia o predmete Zmlu!ry a všetkých
náIežitostiách, ktoré §trany mali a chceli v Zmluve doiednať, a ktore oovazuiú _
dóležité,.Súčasn€ zmluvné strany prehlasujú. že si nav7ájom posiytli vŠe*y
informácie. ktoré povťujú za dóležité a podstatné pre uzatvorenie tejto Zmluvy.

7. Strany si neželajú, aby nad rámec výs|ovných ustanoveni teito Zmluw boli
akékol'vek pníva a povinnosti stnín odvodzované z dorerajšej Éi brrdúccl'praxe
zavedene1 medzl stranami či zvyklostí zachovávaných všeoúecne t; v áa'vetvi
§ikaj{:om sa predmetu plnenia tejto Zmluvy, ibažeje v Zmluve vý§|ovne uvedené
inak.,Pokial'sa ,F trvania tejto Zmluvy korákol'vekstrana vzdá svojho práva z nej
vyplývajúceho alebo ich nevykoná, bude takéto vzdanie sa alebo jeh-o nevykonanie
apjikované_ jedine na len konkrétny prípad, pre ktor1; bol vyŘonaný a nebude
prihliadané ako vzdanie sa takéhoto pníva v budúcnosti.

8. Zmlrrva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných stnín
obdží pojednom.



9. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednou Zmluvnou
stránou. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa touto zmluvou riadia od 1.I.2o22,ato
na áklade ústnej dohody, ktorá je touto zmluvou plne nahradená.

lo. Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že
ich obsah zodpovedri ich prav€j, vianej a slobodnej vóli, čo potvrdzujú svojimi
nižšie pripojenými podpismi.

l1. Táto Zmluva ajej yýklad sa riadi slovenským právnym poriadkom.

v Bratislave, dňá |

la Zentira Int€rngtional a.s.:

v fll y,c ,d;,a .4. -'L

z, N€mocnica s poliklinikou
Myjlv'I 

Nemocnica s poliklinikou
staromyjavská 59
907 01 MYJAVA

prrnr_err"Ís,ďlk""á, MPrr
štatutáťny zástupca

Mgr. Matť Jl ý
na základe 11 roci
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Príloha č.l kzmluve o poskytnutíobratového bonu5u 2022-Ro20o uratvoren€jmed!i:

zentiva lntemational a.s.

so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bíatislava, slovenská republika
lčo: 35 687 355
DÉ: 2o2o3o8785
lč DPH: sK2o2o3o8785
Banlové spojenie: citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

lBAN: sK42 8130 0000 0020 0055 0407
zapísaná v obchodnom íe8istri v Bratislava 1, oddielsa, vložka č. 5657/g
zastúpená: M8r. Matúš tJličnÝ, na základe plnej moci

(ďalej len,,spoločnosť)

N€mocnica a poliklinikou Myiava

sosídlom: staromyjavská59,90701Myjava
lčoi 61072I
Dlč: 2021039988
lč DPH: sK2o21o39988
Bankovéspojeni€: sK778180000o00700o549126
zria ďovater Trenčianslry 5amosprávny kraj, identifikátor: 63-oo61o721-Ao043
zastúpená: PhDr, Elena Štefíková, MPH., štatutárny zástupca,,

ob§.hom teito prílohy je dohoda na Podmienka.h (výška bonu§u) dosahovanla obíatového bon6u
píe ti€to píodukty:

skuPina píoduktov PRoMo 1:

AToMlNo( AZíTRox, cáRzAP, cARzAP Hcr, CoNARET, DEREFUN, E!EVEoN, EvERlo, EZEN, FURosEMlD,
GUA,IACUMN, HELlclD, IRBESARTAN, lRB€SARTÁN Hcr, |VAB8AD|NE, KALclzEN, KlNlTo, LoPRloAM, MlRovlAN,
MlxoR, NEfiBlL ozloN, PENtAc, RllMÉx, RosUcARD, sPlRoMoN, TEzEo, TEz€o HcI. ToRVAcARo cÁRDlo,
ŤoRvAcARD PAlN, ŤRoM8Ex, VALZAP, VAlzAP ticT, xAN|RVA, zENARo. zoDAc. zoDAc KVAPKY

skupina produkov PRoMo 2|

AGEN, ANoPYR|N, clPHlN, DEsLoMTADlNE, oEsLoMTAolNE slR, EřlENf, HELlclo oTc, HEPARo|D, LlPlzENTIN,
tozAP, NEURoL PERSEN, PERSEN EoRrE, sANlcoR, slDERAI. S|DERAL Follc, slDERAL FoRTt, TMLGIT, TRALGIT
sPRlNT, VENALD( zETovAR, zooAc oTc



c2-1ít€rnal ;

Reí€renčné obdoblé : 1.1.2022 - 3L.3.2022

obíatový bonus z dosiahnutého obratu VÝíobkov:

A/základný obratový bonus {PRoMo 1+ PRoMo 2 portfólio)

základný obratovtí bonus 4.0% z obratu v prípade dosiahnutia min lmálneho obratu.

Minlmálna výška ob.atu {Plán} odbeřných miest:

a267,93 EUR

zoznam lekáíní (odbérných mlé3t}:

Plvá kopaničiarsk. (Povodne Pri nemotňici), staíomyjevská 59, Myrava

v...l17j.a|š...., aa".Ir.,........ Z LV Bratislave, dňa 
'

zenliva lnt€ ] lal a.s. Nemocnica s poliklinikou Myjeva

Nemocnica s poliklinikou
staromyjaVská 59

907 0í MYJAVA
Mgr, Mi ný,
na základ. , .. jj moci

PhDr, Ele -" 5. .!vá, MPH,
štatutárny rÍ9tupca


