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zMLUvA o spolupn (cr

uzatvorená podl'a § 269 od§.2 zákona č. 513í99l Zb. Obchodný zákonník v platnom
zn€nr

(ďalej len .zmluva")

m€dzi zrnluvnými stranami:

Nózov: Ministerstvo zdravotníctva slovenskej Ťepubliky
Sídlo: Limbová 2, 837 50 Bratislava
tčo; 00 165 5ó5
DIč: 2020830141
Bankovéspojenie: Šútnapokladnica
čtcto,ičtu v tvrre IBAN: SK69 8l80 0000 0070 00l5 0l l 5

zr§tripené: MUDr. Marck Krajčí, minister

(ďalej len "obj ednávatel"')

Názov:
Sídlo:
Ičo:
DIč:

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sraromyjavská 59, 907 0l Myjava
00 610 721
202l039988

MUDr. Henrich Gašparik,PhD, riaditel'
zriad'ovacia listina

čí§lo účtu v §are lBAN: sK98 8l80 0000 0070 0051 0627
za§túpená:
z&pí§etrá:

(ďalej len "posk},tovateF")
(d'alej spoločne označovaní aj ako ,,zmluÝné strany")

Preambula

Zmluvné strany, objednávat€l' na strane jednej a posk}tovater na sřane druhej,

uzatvlírajú na ziklade § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika hito unluvu
o spolupráci, v nadváznosii na aktuány vývoj epidemiologickej situácie
v Slovenskej republike vyvolanej širením nového koronavirusu SAR§-CoV-2,
ktorý spósobuje ochorenie CovID-l9 s cielom ochrany verejného zdravia, a to
za nasledujúcich podmienok.
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1.1.

1.2.

1.3.

čL I.
Predm€t zmlurT

Posk},tovatel' sa zaviizuje, žr zabezwči vykonávanie odberu vzoriek biologického

materiálu a nislednú diagnostiku infekčného respiťačného ochorenia COVID-19,

v}.volaného novým koronavílusom SARS-CoV-2, prostredníctvom antigénového testu

(ďalej ,,dia$ostické vyšetrenie" alebo ,,službď'), a to v rozsahu a spó§obom, kioé sú

uvedené nižšie v zmluve.

Posk}tovater sa zaviizuje, že nebud€ vyžadovať ťrhradu (akýkol'vek poplatok) od osób,

ktore sa roáodnú vyržiť služby mobilného odbelového mi€sta na diagnostiku

infekčného respimčného ochorenia CoVID-l9 pŤostredníctvom antigénového tesfu (tj,

po§k},tovatel' nemóže poádovať za lrykonanie diagnostického vyš€trenia od

lyš€trovan€j o§oby úhndu).

objednávatel' sa zaviizuje posk}túť posk},tovatetovi pri ptnení jeho povinností

qplývajúcich z tejto zmluly potrebnú súčinnosť v rozsahu podla tejto zrnluvy

a zaplatit' poskytovatel'ovi dohodnutú cenu.

čl. rI.
Práva a povinnosti zmluvných §trán

2.1. Posk},tovateť sa zAvži^lje vykonávať diagnostické lyšetrenia pr€ testované osoby,

konkétne sa zavaizuje vykonávat' tieto čiímosti:

a) odoberať vzorky biologického mateňálu sterom z nosohltanu,

b) vyhodnocovať odobrahi vzorku prostredníctvom antigénového tesfu,

c) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou sms spály zasielanej

prostredníctvom aplikácie Moje ezdravie. V pdpade n€funkčnosti aplikície sms

informovať testovanú spní\Tr o výsledku testu odovzdanim certifikátu alebo

pot!Ťdenia o lykonani tesfu,

d) nálásiť miestne pdslušnému regionálnemu tinadu verejného zdťavotníctva každý

pozitivny výsledok prostredníctvom aplikácie IS covlD, ato najneskór do 9-tej
hodiny rarmej zz predchádzajírci deň. Pre b€4latné poskytnutie užívateFského

pristupu do aplikácie Is covlD poskytovateť požiada spnívcu §ystému ls covlD
prostredníctvom e-mailovej adresy momag@uvzsr.sk.

e) nahlrisit' Nrálodnému centŤu zdravotííckych informricií agregované dáta

o výsledkoch testovania za každý deň testovuia za predchádzajúci lryšetrovací deň

najneskór do 9.00 hod nasledujúceho dňa. Ak posk},tovatel' nemá vytvorený pdsfup

do informačného systému NCZI, požiada ojeho q,tvorenie na emailovej adrese

nczisk6nczisk.sk.

! zabezpďiť materiálne a technické vybavenie mobilného odberového miesta v súlade

Vyhlráškou Ministerstva zdravotníctva sR č. 183/2020 Z. z. o minimálnych

požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - tecbnické lybavenie

mobilného odberového miesta



2.2.

g) likvidovať osobné údaje dotknutých osób po splnení účelu plnenia prcdmefu tejto

zmlulry
h) likvidovať biologický odpad z testovania v súlade s pdslušnými právnymi

predpismi.

Di€nostické lyšetrenia sa posk},tovateť zaviizuje vykonávat' odo dňa účinnosti zínluvy

v rozsahu min. 6-tich dní v týždni z toho min. l deň bude deň pracovného vol'na alebo

pracovného pokoj4 min. 8 hodín denne, najskór od 8. hodiny rarrnej (ďalej len

,,dohodnutý čas'). Zoanam miest, s uvedením presnej adresy, na ktorých sa budú

vykonívať diagnosrické \TšetŤ€ni4 spolu s kontaktnými údajmi a áváznými

prevádzko\.ými hodinami, sú obsahom Pfilohy č. 1 tejto zrrluvy ako jej neoddeliteFn,í

súčast'_ v pípade, ak bude posk)4ovatef poskyovať diagnostické \Tšetlenia aj 7, deň

v týždni, obj€dnávater sa zavázuje uhradiť mu odplafu podra bodu 3.1.1.2, alebo

3-1.2.2. tejto Zmlwy, V pripade, ak poskytovater chce skátiť alebo zmeniť

prevádzkové hodiny poskytovania diagnostických lTšetrení, je povinný nie neskór ako

72 hodin pred zrnenou prevádzkov,ých hodiít, pisomne (emailom na určenú kontaktnú

osobu) požiadať objednávatel'a o úpmr1r preÝídzkov,ých hodin; min. požiadavky na

dohodnut} čas uvedené v prvej vete tohto bodu tim nie sú dotknuté. Zmena

prevádzkových hodín je možná len na zíklade písomného súNasného §t,noviska

Objednávatel'a z dóvodu informovania objednaných osób a úpravy prevádzkového času

v aplikácií Moje ezdravie. V pripade, ak po§k},tovateť zmeni prevrádzkové hodiny

poskytovania služby bez predchádzajúceho pisomného sriůrlasu objednávateť4 vaniká

objednávatelovi nIírok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo \.ýšk€ 500 EUR za každý deň

nedodržania dohodnutého ča§u. skíítenie dohodnutého času je možné len z dóvodu

nezabezpečenia personánych kapacít, a to najviac v rozsahu 4 hodiny daného dňa a to
maximálne dva dni v ďždni. Posk}tovater má v pdpade takéhoto sknítenia dohodnutého

času posk},tovania Služby nárok na odplatu len v rczsahu alikvotnej časti.

Po§kytovater sa zavázuje zabezpečiť svoje materiálne a personiilne kapacity tak, aby bol

schopný vykonať v dohodnutom čase minimálne 250 diagnostických lTšeirení za

8 hodín prevIídzky mobilného odberového miesta. Za týmto účelom sa poskytovateF

zavázllje zabezpečiť poskytovanie Služby piatimi (5) osobami (min. 1 osoba odbome

spósobilá na odber biologickej vzorky, min. 2 o§oby na diagnostiku odobratej vzorky,

min. 2 osoby určené na administratí},u pacientov ryr.ržívajúcich Službu) v jednom

odberovom ťme a objednávateť má právo kontrolovať splnenie tejto povinnosti, a to aj

prostredníctvom poverenej osoby alebo prislušnlkov Policajného zboru Sloverrskej

republiky. Poskltovater sa zavázuje strpieť takýto ťkon kontŤoly. V pripade, ak

posk}tovatel' n€bude zabezpečovať poskytovanie služby piatimi osobami, má

objednávater nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR_/deň, a to za
každú chýbajúcu osobu. Posk},tovateť prehlasuje, ž€ bude prisfupovať k materiánemu

a personiilnernu zabezpečeniu mobilného odb€rového miesta s odbomou starostlivoďou

a s cieťom kontinuálneho zabezpečenia prevádzky mobilného odberového miesta

v súlad€ s bodom 2.I. Zmfuvy, a to vrátane možnej potreby zbezpečenia nihradného

personáu z dóvodu pníceneschopnosti člena odberoÝého timu.

2,3.



2.1.

2-5.

Poskytovateť bude odoberať vzorky biologického materiálu minimálne v dohodnutom

čase osobám, ktoré sa Fostrednicfuom formulrára korona.gov,sk objednali na

diagnostické vyšetrenie a dostavia sa na odberové miesto. Posk}4ovater počas

prevádzkovej doby pňoritne lykonáva diagnostické lTšetrenie objednaným občanom,

pokial sa občan na odbemé miesto neobjedná a posk},tovater kapacitne vie lTkonať

diagnostické lTšetrenie móže v aplikácii Moje ezdravie $,tvoňt' novú poáadavku na

odbel. Posk}tovat€r j€ na účely objednávania v aplikícií Moje ezdravie povinný do

2 pracovných dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy písomne požiadať Úmd verejného

zdnvotnictva o pístupové práva do aplikácie Moje ezdravie, ato prostredníctvom

lryplnenej pdlohy ě. 5 Zmluvy doručenej listinne na pňslušný regionr{,hy Úrad

verejného zdravotníctva a súčasne emailom na adresu ltlcia,patlliLova,' urZ!r,sk,

v pdpade, výpadku aplikácie Moje ezdravie móže posk}tovater poskytovať služby

osobám, ktore o ňu prejavia áujem pňchodom na mobilné odberové miesto,

objednívateť sa zAýá^lje posk},tnúť posk},tovateFovi potrebnú súčinnosť pre riadne

plnenie povinnosti posk}tovatel'a vlplývajúcich mu z tejto znlulY, konkétne sa

zaviialje zabezpeěiť poskytovatelbvi antigénové sety, v pripade potreby aj certifikíty

alebo potwdenia podťa prilohy č.3 tejto Zrnluvy, Posk}tovat€F si vyzdvihne antigénové

testy a v pdpad€ potreby aj ceítifikáty alebo potlT denie podta pdlohy č. 3 na miestne

pdslušnom okre§nom úrade.

Posk},tovatel' sa zavázuje \Tu]žívat' zriadené mobilné odberové miesto v čase uvedenom

vbode 2.2, tejto zmlulY a použiť diagnostické sety výlučne na účely poskytovania

služieb podťa tejto zmluly (tj. poskytovat€F nemóže v daných priestoroch vykonávať

inú činnosť alebo ich zdiel'ať s inou osobou na inú činnosť ako je plnenie tejto anlu\T).

Posk),tovatel' 9 z,uJazru.Je vnátiť nepoužité dia$ostické s€ty a certifikíty

objednávatel'ovi najneskór do 5 pracovných dni po ukončení zmluvného vďahu,

Súčasťou preberacieho protokolu bude vyúčtovanie suhmného počtu dodaných

diagnostických setov a súhmný počet vykonaných vyš9trení. Poskytovat€ť je v pripade

áujmu o komadné diagnostické vyšetrenia tretimi osobami opnívnený zíiadiť

výjazdové mobilné odberové miesio, ktorým uspokojí dopyt hetej osoby po komadnom

diagnostickom lryšetreni. Nálrlady na zriadenie a prevádzku výjazdového mobilného

odberového miesta bude znášať tretia osoba, ktoní si takúto službu u poskytovatera

objedná. Zabezpečenie diagnostických vyš€treni \.ýjazdovým mobilným odberovým

miestom nesmie mať žiaden vplyv na poskyovanie Služby podla tejto Zí u!T.

V pripade, ak by zriadením wýjazdového mobilného odbemého miesra došlo

k prerušeniu posk},tovania Služby v zrrrysle tejto zínluty v zíiadenom mobilnom

odb€mom mieste, objednávater má nárok na zaplatenie zrnluvnej pokuty vo výške

500 EUR, a to za každý deň prerušenia poskytovania Služby.

2.6.

2.7. Posk},tovatel' vyhlasuje, že:
je posk},tovateťom zdravotnej starostlivosti podra § 4 zákona č. 51al2ou z,z.
o posk}4ovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovnikoch, stavovských



organizíciách v zdravotníctve a o zínene a doplnení dektoďch zi&onov v "neni
neikorších predpisov, s pňdeleným kódom poskytovatera zdravotnej starostlivosti

P82987u720l Úradom pre dohl ad nad zdravotnou starostlivoďou,
a) spířn vsetky portmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené aže je plne

kompetentný futo zrnlulrr uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu ávázky
v nej obsiahnuté,

b) vedom€ nezamlčal objednávatefovi žiadne informricie vo vďahu k schopnosti

posk},tovat€Fa poskíovať službu podLa lejto zrnlury alebo také informácie, ktoré by

podstatíle zmenili alebo ovpllvnili roáodnutie objednávateFa uzatvoriť tuto aduw,
c) disponuje pávoplatným povolením na prevádzkovanie každého mobilného

odberového miesta uv€deného v pílohe č. l tejto zmluly lydaného pdslušným

regionálnym úradom verejného zd&votnictv4
d) je pripravený v ním Wčených prevádzko\.ých hodinách otestovať min. 250 osób, ktore

prejavia áujem o diagnostické vyšetíenie. Posk},tovatel' móže prejaviť áujem
vykonať diagnostické \Tšetrenia aj viac ako 250 osobám v jeden prevádzkový deň

(ďalej len ,,rozšírenie kapacity diagnostických !yšetrení"). Za účelom

zodpovedajúceho nastavenia aplikácie určenej na objednávanie Moje ezdmvie, v

pdpade takéhoto áujmu poskytovatel' nahl{isi kontaktnej osobe objednávateťa, či

rozšírenie kapacity diagnosdckých vyš€trení zabezpečí:

a. posilnenim personálnych kapacit v určoný prevridzkový čas mobilného

odberového miesta, alebo

b. predíženim denného prevádzkového času mobilného odberového miesta.

PoskytovateF nahlasuje rozširenie kapacit diagnostických \Tš€treni najneskór 72 hodín

pred plránovaným spust€ním rczšírených kapacít diagnostických vyšetŤeni,

Posk},tovatel' zmenu alebo ukončenie rozširených kapacít diagnostických vyšetreni

Dahlasuje objednávateFovi najneskór 3 pracovné dni pred pllinovanou zrrrenou alebo

ukončením rozširených kapacít diagnostických vyšetŤení ato z dóvodu potíeby

preobjednania osób, ktoíe prejavili áujem o diagnostické lyšetrenie,

Poskytovateť prehlasuje, že si je vedomý loho, žf, z2 vykonanie diagnostických

lyš€treíi na zíklade rozširenia kapacit diagnostických !ryšetrení mu priníleží odmena

podl'a bodu 3.1.1.3. alebo 3.1.2.3 tejto zmluvy a táto odmena je nrárokovatelnri len

v rozsahu zodpovedajúcom reálnemu počtu vykonaných diagostických vyšetlení nad

nimec 250 diagnostických r7šetrení v jed€n prevádzkový deň.

2.8. Posk),tovatel sa zal'áz.lje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne

áviiznými pávnymi píedpismi slovenskej republiky a M€todikou k testovaniu fomou
antigénoyých testov, ktoá je zverejnená na webovom sídle objednávatel'a tak, aby

mohol byt dosiahnutý účel použitia vzorky rra diagnostiku, najmá dodržiavať

podmieŇy použitia diagnostického sefu, maniputácie s odb€rov:fon maúeriálom,

podmienok odberu, ochranu chrlínených údajov o testovanej osobe a za ť_ýmto účelom

riadne usmemit' testovanú osobu k súčinnosti.

2,9. Poskyovatet zabezpďi riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby ajej
nespochybniteťné spáfovanie s testovanou osobou.

--)
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2.10. Vpdpade nefunkčnosti alebo r"jpadku aplikácie Moje ezdravie Posk}tovater

za.aamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulára, v ktorom bude

uvedené poradové čís|o, meno a priezvisko, rodné čislo, bydlisko a telefónne číslo

osoby. Vzor formulára fuod Pfilohu č. 2 tejto zmluly, to neplatí, ak Poskl,tovateť

dokáže v daný deň zabezpečiť €xport týchto údajov z aplikície Moje ezdravie,

2.1l. V pripade nefiDkčnosti alebo vý?adku aplikácie Moje ezdravie Poskltovatel' označi

vydaný certifikát alebo potvrdeni€ o vykonani testu svojou pečiatkou a podpisom

poverenej osoby.

2.12. Posk}tovatel'je povinný !rykonávať diagnostické ryšetrenie ňadne a odbome v silade

s poáadavkami pň zohtadnení súča§ných poanatkov lekirskej vedy a v sriilade so

štandardnými diagnostickými postupmi pri zoN'adnení individuáneho staYir testovanej

osoby a s prihtiadnutím na technické paiametre odbeíového materiálu.

2.13. Diagnostické vyšetrenie je vykonané sprár,ne, ak bolo lrykonané s potrebnou odbomou

stalostlivostbu pň dodržaní všetkých b€zpečnostno-technických opatíení, ktole §ú pri

takomto odbere a diagnostike potrebné (najmě vzorka nesmie byť kontaminovan,á musi

byť odobrat í zo spávneho miesta a musí bť správne priradená úestovanej osob€).

2.14,Za odber a spávnost' výsledku diagnostického }Yšetrenia zodpovedá Po§k}tovateť

v miere, akii sa dá pričítať špecificite a §enzitivite antigénoťch úestov. objednrivater

beňe na vedomie, že posk}tovatel' nezodpovedá za akúkolvek škodu spósobenú

objednávatelovi al€bo tr€tim osobrim pípadným šírením infekčného respiračného

ochorenia covlD-19, v}nlolaného noqým koronavílusom sARs-cov-2, sŇsobenou

falošnou negativitou na z&lade antigénových testov posk}tnutých objednávat€rom.

2.15.0bjednivatel'nezodpovedá za omeškanie a pdpadnú škodu spósob€nú nesplnením

áviizkov zo strany betích subjektov, najmá, no nielen tým, že tretí subjekt riadne a včas

nedodá diagnostické sety pre účel plnenia predmefu tejto zrílluly.

2.1ó.v pripade, ak objednávater, re§p. miestne pdslušný oklesný úrad nezabe@í
posk),tovatel'ovi diagnostické sety ňadne a včas (tj. poskytovateF nebude mať

k dispozícii diagnostické sety na \Tšetí€nie o§ób), nemá to vpl},v ía povinnosť

objednávatela uhradiť posk},tovaterovi odplatu podl'a č. III tejto zínlu\T.

2.17. Posk}tovatel' sa zaviizuje, že bud€ na požiadanie objedrnávateťa s ním konzultovať

otráaky qplývajúce z tejto zínluvy aj telefonicky, ak je to váladom na ich obsah

možné, a na požiadanie objednivateťa aj osobne na dohodnutom mieste.

2.18. Poskytovateť sa zAyě^r:e bez zb},točného odkladu podat' na žiadost' objednávatera

spnivu o priebehu diagnostických vyšeťení a informovať ho o nových skutočno§tiach,

ktore lyšli v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami Mjavo, najmá sa posk},tovater

zAyáziuje, že bude objednrávateťa b€z zbytočného odkladu informovať o zistených



nedostatkoch pri vykonávani diagnostických vyšehení, Zmluvné straDy lTnaložia vo

vájomnej súčinnosti všetko potrebné ú§ilie na ich odstnáLrrenie.

2.19. Posk}tovateť sa zaláztlje, že pri plnení ávázkov podl'a tejlo aŤlulT bude bez

zb}točného odkladu perokúvať s objednávatel'om všetky oiázky, ktore by mohli

n€gatí\'ne owl},vnit' priebeh a výsledok sledovaný touto anluvou a ž€ mu bude

oznamovať všetky okolnosti, ktoré by motLli ohIozit' oprávnený áujem objednávatera a

iniciaťr.ne dávať návrhy na odvrátenie tejto kozby.

2.20. Zmlluvtlé stnny sa dohodli, že akékoťvek iné konanie posky,tovateťa, ako konanie s

vedomou nedbanlivosťou alebo funyselne je okolnostbu rylučujúcou zodpovednosť

Posk}4ovateťa. Zodpovednosť posk}tovatera a nrihrada spósobnej škody, s yýniíůou

škody spósobenej úmyselne a vedomou nedbanlivosťou v súvislosti s poskltovanírn

Služby podl'a úojto zmluly sa riadi ust. § 373 a nasl, Obchodného zikonítíka,

2.2l. Posk}tovater sa zavžiz|rje pouáť diagnostické sety výlučne na vykonanie

diagnostického vyšetrenia podLa tejto anlulT. Po§k},tovateť sa zaviizuje Witiť

nepoužite diagnostické sety a certifikáty objednávatel'ovi najneskór do 5 pracovných

dní po ukončení zrnluvného vďahu. Súčasťou preberacieho protokolu bude vyúčtovanie

súhmného počfu dodaných diagnostických setov, certifikítov a súhrímý počet

vykonaných lTšetrení.

2.22, v pÁpade, ak si poskltovatel' nesplneni povinrrosti uvedené v bode 2. l . písm. c), d) a e)

tohto člár*u, objednávatel' má náIok na zrnluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každú

nespln€nú povinnost', a to i opakovane.

2.23. Zrn\t"vné strany sa ťslovne dohodli, že akákorvek komunikácia súvisiaca s plnením

lejto Zmluly bude u§kutočnená pí§omne, prostredníctvom nýchto kontaktných osób:

Kont ktná osoba za objednávateťa je: Icízové koordinačné centrum, ú9l. 0910 484 47l
emailom: \ \ l\ a,n]9Lrrlq li]hcahh,!1o\.sl

Kontaktnii osoba za Posk},tovatera je: Ing. Barbora Vranová, funkcia: UKRařtM, tel.:

09l57l l546, e-mail: lranova.barbora@gmail.com

čl rrr
cena plDenia a plrtobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, ž9 objednávateť zaplatí poskytovatel'ovi za riadne plnenie

predmetu tejto zmluly odplafu, a to za podmienok uved€ných v tomto čltíŇu zmlury,
pričom odplata ávisí od umiestnenia mobilného odberového miesta a je tvorená

timito časťami:
3.1,1. v pripade každého mobilného odberového miesta aiadeného

a prevádzkovaného v exteriéň podra vyhlášky Mini§terstva zd8votníctva sR



ě. 18312021 Z. z. o minimálnych požiadavkách na penonálne zabezpečenie

a mateňálno - technické rybavenie mobilného odberového miesta:

3.1.1.1, zjednorazovej platby vo ťške 1.118,87 EUR (slovom:

jedentisícstoosemná§ť 87ll00 EUR) za materiálno &chnické

zabezpečenie lybavenia mobilného odberového miesta. Po§kytovat€r má

ftárok na túto časť odm€ny po zriadení mobilného odb€rového mie§ta.

3.1.1.2. za účelom uhmdenia nákladov spojených s lykonávaním di€no§tických
lTšetreni má po§kytovateF nárok na uhradenie odplaty vo výške

871,05 EUR /pracovný deň posk},tovada dia$ostických vyšetrgní za

každé prevIídzkované mobilné odbelové mie§to, (slovom:

osemstosedemdesia§eden 05/100 EUR) alebo \.ýške 1 29535 EUR /deň

pracovného pokoja alebo §viatok, v ktoqý budú pos§4ované diagnostické

vyšetrenia a za každé prevádzkované mobilné odberové mie§to, (slovom:

jedentisicdvestodevát'desiatpáť 35/l00 EUR). V pripade, ak poskyovatel

nezabezpečí plnenie predmetu zrrrluly v súlade s bodom 2.2, výška

odplaty sa alikvome zníži. V pípade, že bude kontrolou ástené, ž€ si

po§k},tovatel' nesplnil povinnosť podla bodu 2,2. Zmlu,ly, nebude mu

uhradený paušál za pfislušný deň.

3.1.1.3. v pdpade, že posk},tovatel' v prevádzkový deň vykoná viac ako 250

\yš€treni, potom má nirok na píplatok za každé ďalšie vykonané

diagnostické vyšetrenie v sume 2,50 EUR / diagnostické \Tš€trenie (tj.

poskytovatel' má nrirok na tento pfiplatok za každé vykonané

diagnostické vyšetrenia nad nimec zrrluvrre lryžadovartých 250

diagnostických vyšetrení).

3.1.2. V pňpade každého mobilného odberového miesta zriadeného v inúeriéri podťa

Vyhlrišky Ministerstva zdmvotníctva SR č. 183/2020 Z. z. o minimá,lnych

požiadavkách na p€rsonáne zabezpečenie a materiáno - technické vybave e

mobilného odberového miesta;

3.1.2.|.z jednorazovej platby vo výške 1.118a87 EUR (slovom:

jedentisícstoosemnásť 87/100 EUR) za írateriálno - technické

zabezpečenie vybavenia mobilného odberového miesta. Posk}tovater má

&írok na túto časť odmeny po zriadeni mobilného odberového miesta.

3.1.2.2.z^ úěeloín uhradenia nrikladov spojených s vykonávaním diagnostických
vyš€trení má posk}tovateť nárok na uhradenie odplaty vo \.ýške

844,52 EUR /pracovný deň poskylovania diagnostických vyšetrení za
každé prevádzkované mobilné odberové miesto, (slovom:

osemstoštyridsaťšt}Ťi 521100 EUR) alebo ,\.ýške 1 156,10 EUR /deň

pracovného pokoja alebo pracovného vorn4 v ktorý budú poskyované
diagnostické lTšeíenia a za každé prevádzkované mobilné odberové

miesto, (slovom: jedentisícstopát'desiatšesť l0/l00 EUR). v pfipade, ak
poskyovatel' nezabezpečí plnenie predmetu zrrluvy v súlade s bodom 2.2,

\.ýška odplaty sa alikvotne zníá. V pdpade, že bude kontíolou ziďené, že

§i posk),tovater nesplnil povinnosť podťa bodu 2.2. Zmlw"y, nebude mu

uhradený paušá za pdslušný deň. tr



3.2.

3.1.2.3.V pdpade, že posk),tovateL v prevádzkový deň vykoná viac ako 250

vyšetŤení, potom má nárok na pdplatok za každé ďalšie lrykonané

diagnostické vyšetŤ€nie v §rrme 2,50 EUR / diagnostické vyš€trenie (tj.

posk},tovat€F má nárok na tento pdplatok za každé rykonané diagnostické

lyšetlenia nad níínec zmluvne ryžadovaných 250 diagnostických

lryšetrení).

V cene podťa bodu 3 . l . tohto článku zmlulT sú zámuté vš€tky a akékofvek náklady

poskytovalera \rynaložené na plnenie predmetu tejto znluvy, okem diagnostických

testov a certifikítov.

Poskytovatel'má pnívo na odplatu v zrnysle Čl. nI bodu 3.1,|,2, a3.|.2.2. lejlo
aduvy aj v tom pdpade, ak sa zrealizuje menší počet lTšetreni ako je uvedené v Čl.
II bode 2.3. tejto zmluvy. Zároveň však platí, že ak nastanú okolnosti skátenia
poskytovania Služby podťa bodu 2.2. tejto zrrrluvy, má posk}tovateť náIok lla
alikvotnú ča§ť odplaty podťa 3.1.1.2. resp, 3.1,2.2. Posk},tovaiel' nemá nárok na

odplafu podťa Čl. IIl bodu 3.1.1.3. a 3.1.2.3. v pdpade, ak sa zrealizuje menší počet

\Tšetrení akoje uvedené v Čl. bode 2.3. tejto zmluvy.

objednávatel' uhradí Posk}tovatel'ovi odplatu podla bodu 3.1.1.1. a3.1.2.1. na

základe fakniry predložercj Posk},tovatelbm po zriadení mobilného odberového

mie§ta a po Ťiadeni registnícií v systernoch podra Čl. Il bodu 2.1. písm. c) d) a e) tejto

Zmluvy. Splnenie tejto podmienky overuje objedfiávatel' vlastnými kapacitami.

Splatnost' faktury bude 15 kalendáŤnych dni odo dňa doručenia faktury, ktoní bude

spÍňať náežito§ti podl'a bodu 3.4. tejto anlulT. objedfuivatel' ubradí Poskytovaterovi

odplatu podra bodu 3.1.1.2. a 3.1.1.3. a bodll3,1.2,2 a 3.L2.3. tssto zmlulry na ziklade
fakíiLry predloženej posk}tovateťom najneskór do l5. dňa na§ledujúceho kalendámeho

mesiaca, ktorej splatnosť bude 15 kalendámych dní odo dňa jej doručenia, za
predpokladu, že Posk},tovatel' doručil Objednávalerovi fakturu, ktoni bude spírlať

niležitosti podl'a bodu 3.4, tejlo zmlury,

FakhiŤa musí obsahovat' vš€tky Mležitosti daňového a účtovného dokladu podra

pávneho poriadku Slovenskej republiky. Pdlohou fakniLry je v}plnená pdloha č. 4
Záaam o ťkon€. Podra § 29 zákoíB ě. 22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, je
posk},tovanie zdBvotnej starostlivosti od dane z pridanej hodnoty oslobodené.

Pokial' faknira nebude obsahovať predpísané al€bo dohodnuté ťáežitosti, vrátane
priloh, objednávateF je opnivnený vnitit'ju poskytovatelbvi bez úhrady na opralu
alebo doplnenie, pňčom sa nedostarc do omeškania so splnením svojho peňažného

áviizku vďi posk}4ovatelbvi. Dolučením opravenej alebo doplnenej faktúry plynie
nová lehota splatnosti.

objednávaterje opnávnený vykonávať kontrolu dodžiavania ustanovenl tejto znlury,
a to i Prostredníctvom iných šLítnych orgánov, Pri á§teni nedostatkov je í,o§k}lovat9ť

3.3,

3.4.

].5.

3.6.



4.1.

poviímý \rykonať neodkladné opatrenia na z,zbezťJřEíLie odstnínenia nedostatkov

a §úlad s touto zrr uvou a platnými pnávnymi predpismi Slovenskej republiky.

čt.rv.
Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných stnin nebude zodpovednrá za nedodržanie ávázkov, pokial' toto

nedodržanie vzrrikne v dósledku vonkajších udalostí, ktore nemohli byť olTlyvÍlené
zmlr_rvnými stranami alebo nimi predvidané.

Obidve zmluvné stany sa zaviizujú b€zodkladne si vájomne ozrrámiť začiatok a koniec

"vyššej moci".

čt. v.
Mlčanlivosť

Zmluvné strany sa dohodli, že vš€tky skutočnosti, informricie a údaje, o ktoďch sa

posklovateť dozvie pri rTkonávaní diagnostických vyšetení sú považované za dóverné

informácie, o ktonjch sú obe zmluvné sfany zav?izujú zachovávať mlčanlivosť, pokiať

pávny predpis platný a účinný na uzemi Slovenskej repubiiky alebo písomná dohoda

zrrluvnýclr strán nestanovuje inak. Tento Áviizok zŇíňa povinnost' zachovávať

mlčanlivost' o osobných údajoch testovaných osób, Povinnosť mlčanlivosti podťa tohto

člfuůu trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmlury.

Zmluvné strany sa zavázujú, že dóvemé infomácie bez predchridzajúceho písomného

súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a,/alebo pre tretie osoby, neposkytnú

tretim osobám a ani neumožnia pdslup tretích osób k dóvemým informáciáLrn, pokiaf

uito zmluva n€ustanovuje inak. Ak zmluvná strana akýmkol'vek spósobom poruší

povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto člárku zmluly, je druhej zmluvnej stťane povinná

nahradit'tým sp6sobenú škodu v plnej výške.

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti
qplývajúca z tohto čllÁnku znlula vzťahovala aj na o§oby, ktoré Ťealizujú práva a

povinnosti z tejto zínlula lyplývajúce-

4.2.

5.1.

5.2.

5,].

čt. vr.
Ustanov€ni& o ochltne o§obných údtjov

6.1. Posk},tovatel' je povinný pň spracúvaní osobných údajov testovaných osób na účely
plnenia predmefu tejto zmluly postupovat' (Witane splnenia všetkých povinnosti

ochrany osobných údajov týkajúcich sa samotného poskytoYatera) v §úlade 5
Nariadením Európskeho Pallarnenfu a Rady (EÚ) 2ol6t679 z 27. apdla 2016 o ochrane



6.2.

6.4.

7.1.

6.3.

,7 
.4.

§zických osób pri spracúvani osobných údajov a o voťnom pohyb€ takýchto údajov,

ktoíým sa mršuje smemica 95/46lES (všeobecné nadadenie o ocfuane údajov) a

Zákonom č, |8l2o|8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektoďch

zákonov v zneni neskorších predpisov.

Poskytovater plní úlohy v postavení Prevádzkovatel'a, ktore §ú uvedené v ěl. II aduvy
a v § 2 ods. 3 ákona ě.5'1612004 Z. z. o zÁmvotnej starostlivo§ti, službách súvisiacich s

posk}tovanim zdravotnej staro§tlivosti a o zmene a doplnení niektoťých zikol|oy za

účelom vyšetrenia osoby oanačenej za možný zdroj rjchlo sa šíriacej a ávot

okozujúcej niikazy, diagnostika a liďba osoby s ťýchlo sa širiacou a život ohrczujúcou

ruikazorr.

Posk}tovat€F spracúva osobné údaje v rozsahu: poradové číslo, meno, priezvisko, rodné

čislo, bydlisko, telefónn€ čislo, výsledok testu za účelom ich nahratia do systému ís
covlD a nahlásenia NCZl agegoýaft óáá.

Pdjemcami osobryich údajov o pozitivnych osobách sú RegionIilne úrady verejného

zdravotníctva a pfijemcom agregovaných dát je NCZL

ó.vn.
Třvrnie zmluw

Zmluva sa uzatviára na dobu určitu, a to do 3 l .3 .202l , ZmIwrc strany sa dohodli, ř
obj€dnávaiel'má právo uplatniť opciu, ktorou si objedná poskytovanie služieb do

30.6.2021. v takomto pdpade objednávateť najnesk& 2 pracovné dni pre §koněenim

platnosti t€jto zrnlulT oznámi po§kytovateťovi uplatnenie opcie.

Zmluvný va'ah založený touto zmluvou možno skončit' dohodou zmluvných stráll
v,.ípoveďou alebo odsnipením od tejto zmluly.

Zmlulu je možné ukončit' na zráklade vájomnej dohody zrrluvných §tnán ku dňu

uvedenom v dohode.

objednávateť aj posk},tovatel' móže ukončit' zrnlurrr v.ýpoveďou aj bez uvedenia

dóvodu. Zmluvný vďah sa v pípade výpovede skončí uplynutím posledného dňa

výpovednej lehoty, ktoá je stanovená na 14 dní a ktoá začne plynúť od

nasledujúceho dňa po dni preukázatelného doručenia výpovede druhej anluvnej

strane,

Ak ktorákol\ek zmluvná stíana pod§tatne poruší niektoru zo svojich povinností podFa

tejto zrnluvy (najmá v pdpade, ak poskytovateF poruší svoje poviímosti stanovené

v bodoch 1.2., 2.1., 2.2.,2.3,,2.4,2.5,,2.6. ýet^ píýa\ 2.'l.,2.8.,2.9.,2.10. ,2.12 tejto

zrnluvy alebo ak sa akékotvek vyhlIisenia posk;,tovatefa v tejlo zrnluve ukážu bť

,7.2.

,I.3.

7 -5.

P



,1.6.

nepravdivé, ZAyáLdZAjíce alebo n€úplné a objednávater najmá v pdpade, ak poruší

svoju povinnosť podFa bodov 2.5. a 3,1. tejto zrnlu\T), je druhá zII uvná §tlídna

oFá\,rrefui od tejto zmluly odstúpiť. odstúpenim od zmluvy nezanikajú odstupujúcej

zr uvnej strane už vzíriknuté nrá,roky, ani niroky na náhndu vzniknutej škody, vnítane

škody vzrriknutej v ddsledku odshipenia od zmluvy.

Odstripenie od zrí uvy podl'a bodu 7.5. musí mať písomnú formu, mu§í bť
preukázateLne doručené druhej anrluvnej síane a mu§í v ňom byt' uvedený konkémy

dóvod odsbip€nia, inak je neplatné.

Posk}tovater sa zaviizuje, že prcd ukončením tejto zmluvy upozomí objednávatelb na

všetky opatrenia potebné na to, aby sa zabránilo vzrriku škody bezprostredne

hroáacej objednrivateťovi nedokončením niektorej z činností podra tejto zínluvy.

At zrrrluvný Ýá'ah medzi zmluvnými stranami zanikne odstripením od tejto zínlulY
alebo iným spósobom, ktoÝ priplišťajú ustanovenia tejto zrnluvy alebo pdslŇné

ustanovenia obchodného zákonníka, n€použité diagnostické s€ty je poskytovatel'

povinný odovzdať objedí!ívateťovi do 5 dní odo dřla zániku zrnluvného ržt'ahu.

čt. vtu.
záverečné ustanovenia

Táto zrnluva sa lyhoto!,uje v štyroch (4) originánych vyhotoveniach, z ktorých

obidve zrrluvné strany dostanú po dve (2) vyhotovenia.

Zmeny a doplnky tejto zmlulry možno rlkonať iba písomnou formou, a to písomnými

dodatkami k tejto zínluve podpísarrými oboma anluvn:ými stťanami.

Vďah oboch zmluvných strán sa riadi \.ýlučne touto zrrrluvorr, pdslušnými
ustanoveniami Obchodného zíkonníka a ďalšími vš€ob€cne áveiznými pávnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak niektore uslanovenia tejto zrrluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskól
stratia účinnosť, nie je fým dotknuá platnosť ostatných ustanovení. Narniesto
neúčinných ustanovení a na rTplnenie medzier sa použije úpmva, ktorá pokiar je to
pávne možné, sa čo najviac približuje zrrryslu a účelu tejto anlu}y, pokiar pri
uzatváíani tejto zmluvy zmluvoé strany túto otízku brali do úvahy.

Postúpenie pohladávky poskytovateťa, vznikluhi z tejto zrnlurry, na íetiu osobu §a

bez predchridzajúceho písomného súhla§u objednávatera vylučuje, bez ohladu na
pní\,ny titul, právnu formu alebo spósob postupenia. Takéto posnip€nie pohfad.ávky sa

bude považovať za neplatné.

7.8.

,7.7.

8.1.

8.2.

8,3.

8.4.

na 12z13

8.5,



E.ó. Poskytovateť podpisom tejto zínlu\T potwdzuje, že na jeho majetok nebol vyhlá§ený

konkurz, ani nebolo voěi ílemu začaté konkurzné konanie, nemá áadne daňové

nedoplatlq, nie je v omeškani s platením zdravotného a nomocen§kého poi§t€nia

ani dochodkového z^bezp&eína a pdspevku na poistenie nozamestrtanosti pre

svojich zame§tnancov, že mu nehrozi úpadok a nie sú mu známe áadne okolnosti,

ktoé by mohli ohroáť riadne plnenie jeho povinností a ávázkov podFa tejto zmluvy.

Nepravdivosť, aj čiasto&ui prehlásenia poskylovateťa podra tohto bodu zakladá

pnávo objednávatera odstirpiť od tejto zmluvy.

8.7. Posk}tovateť beíie na vedomie, že ak sa na neho vďahuje povinnosť zapisovať sa do

registra part]irerov verejného sektora podía ákona č. 31512016 Z. z. o regisai
partnerov veíejného sektora ao Znene & doplnení niektorých zákonov, je povinný

dodráť túto povinnost'.

8,8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zrnluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zrnlúv.

8.9. zírluvné strany vyhlasujú, že si túto zínluvu prďítali,jej obsahu porozumeli a na Zrak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpisujú.

Prilohy:
Pdloha č. l - z,oznam mobilných odberových miest po§kytovateťa
Pdloha č. 2 - Hlá§enie o testovaných osobách
Pdloha č. 3 - Potwdenie o vykonaní testu
Pdloha č. 4 - Záznam o výkone
Priloha ě. 5 - Žiadosť o udelenie pokynu sprostr€dkovatel'ovi na spfisfupnenie o§obných
údajov proshedníctvom systému Moje ezdravie

v Bratisiave dňa

Obj ednávateI': Posk},tovatel':

Ministersfi /dr,lnvnfnícrví sloven§kej
republiky
MUDr. Marek Krajčí ]minister

Nemocri.á §óóltKunlKou §ryJcv.
MUDr. n.,-^-^. -*. ik,PhD, daditeť

"žfr.,--"-



o

P

g
,g

í.o

A->

ó

!l
9
G,l

.i!
:
p

o

§ §

P

E

ž

.9
E

,;" Ě

ó-y

.29

€9
l-

É

y
o

,=

6

,=
É
e

,i

Eža

E

,;l

al

;I
aI

;l

í,l
9l
El
-l9
El
É|
EI

.A

El

xl
Ňl

9

E

ó9

6Ěx



Él

F
€l
3

€
č]

9

F

ro
ú

,=
e,B
E
9

=

F
Q
lrl

=ž

í.)z
&

^E\rE
-{ 

,9 -2

i_1 ěř

? € ž3,

F-

,O
U)

E

I



Príloha č.3

Potvrdenic o vykoD.nl testu

M.no, p]i.zvi!ko, titul

Bydlitko

DltuD Drřodcnia

vý!bdok pozitív / po§itivc ............. Degrtívly / n€.tiYc *

(") Nehodirc€ §. pr€či.rknite

dňtt

podpb l p.čiírr
opravDalcl oúoby

Po!čtlic pre oloby ! pozitlYtty|tt výrtcd}on vyfutr.li. . o.oby áJúcc . Did v tpoMc'
doEí.Do.tiI
Pďss oMobia l0 dní od vyšcftnis s poziťvuym výsl€dkot! Ýyš€tírnis n8 COVIDI9 osob6
dodžiAva:
. izoláciu v domácom slebo inom vhodnom ubytovsll, op6tEnia zam€raDé nr obErdzctriG

ryzickébo kontaknr vrárán€ DcprijíDsttia cudzcj oroby v obydlí, Esp. obj.kt určcoom m izol&iu
. zá&az §tretávania s6 s inými osobďli ol§eln o§ób v spoločlrj do!lá.úíi, dlrz ca§tovDi!
. v kataltérc su súčasne všeiky úz}e kontakty s poárlvnym na COMDI9, Dajná osoby ájíE v
spoločoej dorttácno§ti
. o \.ýsl.dtu t€§tu informujt! gvojho všeobc€aého lckáB (Ý !ťípad. dicť8ťe všeobccnébo letára
píe deti a dor8§t) t€lefonicky, mailom, §MS a pod.
. dmné sledovanie vlsstných pdaakoy typických pt€ ochot€nic covDl9 (aspoň jc&ého z
prlzlAkov: krš€r, dýchavičnoď, horúčk4 stats chuti alebo čuchu)
. dcDné mgrlie a záaamenáv8lic tŤloty
o pdsau hygienu niů a nos€dc nlšok
. všctky o!,8tíenir špecifikované Da htqa://to.ona.gov.§U časť,,Čo mám tobiť kÉď som covid 19
poziť'a,§o móm robiť, keď som bol Ý tlzkom kontlkt! § coÝid l9 pozit olobou'

V pdpadc objavenia sa niekorébo z vyššie uv€dcných pízoakov ftašer, bolcď hrdlr,
dýcbavičuos( horičt!) je potr.boé iclcfonicky kont8ktovať svojbo ošctttjltc.ho lctára alcbo
úz.ltrlte prlslu§tý í€gionálny rfuad ver€jného zdr8votoictvr a náslcdDc s! ňrdiť icb pokylDi.



Plíloha č,4 _záznam o

a Vyp niťdátt]my_ce ý mesiac
r+ vypln]ť otválaciu dobU V deň vYkonávéných dia8no5tických Vyšetlení



NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA
p.i§pevková o]ganlzáciá

v zriad'ovatel'skéj posobnosti Tr€nčlanskeho samospíávneho kraia

Staromyjavská 59, 907 0l Myjava

VAšA ZNAčKA / zo DŇA NAšA ZNÁčKA

Úrad verejného zdravotníctva
M9r. Lucia Paulíková
Trnavská cesta 52
826 45 Bratlslava

L

v€G: Žl.do3ť o udalanla pokynu apřo3trrdkov.t€rovi ná 3p.í.tupnanla oaobných údarov
Pňostr€d níctvom ry3tému MojC aadarvle

Vážený Úrad verejného zdravotníctva slovenske' republiky,

V nadváznosti na zmluvu medžl Úradom vereJného zdravotníctva slovenskej republiky (ďale' a' len

"uvzsR') ako pr€vádzkovaterom a Národným centrom zdravotníckyó infoínáclí (ďale' aJ len "Nczť)ako sprostr€dkovateíom zo dňa 24.o4.2o2o o poverení Nczl spracúvaním osobných Údaiov v mene
UVzsR pň plnení úloh UVZSR v oblasti verejného zdravia v §úvislosti so šírením ochorenia covlD-lg na
území slovenskei republiky (ólej aj len "zmluv.") Vás@
o]€ NczI ňe §DrbtuDnénié §Dl€oivenÝdr o3obnÝclr údalov náěal omanlzádl DíGt]rdníctÝorn
3vsÉmu Mol€ €udrevl. v rozsahu a spósobom definovaným nlžŠje:

tdentifikačné údaje organazácie (názov, sídlo, IČo)i Nemocnica s poliklinikou tlťava,
s}9romyjavsf<á 59, 907 01 llyjava

Fyzické osoby poverené spracúvaním osobných údajov:- lng. Barbora Vrdnova _ vranova.baóora(o9mail.com- Mgr. Mktória Marková - markova.vikl@centrum.sk

Rozsah spňsfu pnených osobných údajov:
A) MoM_A9

Doba sprístupnenia/poskytovania: Počas prevádzkovania Mobilného odb€mého mie§ta na odob€ianie
vzonek pre diagnostiku ochor€nia coVID 19, mďódou AG testami, v zmysle zmluw uzatvořenej medzi
lvz sR a Nemocnicou s poliklinikou Myjava.

o spristupnenie osobných údaiov našej oíganizácii Žiadame z néledovných dóvodov: Na áklade
zmluvy medzi Mz sR a Nemocnicou s poliklinikou Myjava o vykonávaní Mobilného odbemého miesta .

s pozdravom

jllJcnica § polik]lnikoU
staromyjavská 59

9o7 01 MYJAVA
]YUD
riad'

lčo: 00610721
DIč:2o21o399aa
tč DPH:sK20210399aa

íel.: +427 34 6979 243
Fax: +421 34 5212096
e majl: jana,rybarova@nspmyjaVa,§k lBAN: sK988180oooo007o0o510627

',!1- j

'l.nc.nlo. 
loll*llnltou

MYJAVA

,]


