Zmluva o poskytnutí odborných služieb
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

SEMBID, s.r.o.
J. Béreša 6243/9, 080 01 Prešov
36 512 265
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro
vložka č. 16930/P
Mgr. Mária Kičinková, splnomocnenec

Konajúc:
(ďalej len „klient“)

a
Názov:
Sídlo:
IČO:
Konajúc:
(ďalej len „poskytovateľ“)

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
379 868 05
MUDr. Radoslav Bardún, riaditeľ

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto
zmluvu o poskytnutí odborných služieb (ďalej len „Zmluva“):
Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že s odbornou starostlivosťou poskytne klientovi spôsobom a v rozsahu dohodnutom v tejto
Zmluve odborné služby podľa bodu 2 tohto článku a klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a
zaplatiť mu dojednanú odplatu.
Dohodnutými odbornými službami sa na účely tejto Zmluvy rozumie spolupráca v oblasti genetických analýz a
konzultácií v rámci projektu „Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií“, kód ITMS: 26240120038,
prijímateľ: Novartis Slovakia, s.r.o. (ďalej len ,,dohodnutá služba“).
Článok II
Práva a povinnosti poskytovateľa

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Poskytovateľ je povinný vykonať dohodnutú službu riadne a včas – v dohodnutom rozsahu, s náležitou odbornou
starostlivosťou, v súlade s pokynmi klienta, chrániť jeho práva a oprávnené záujmy a konať pritom čestne a svedomito.
Poskytovateľ je povinný upozorniť klienta na zjavnú nesprávnosť alebo nevhodnosť jeho pokynov a je oprávnený
požadovať doplnenie týchto pokynov. Pri nebezpečenstve z omeškania je však povinný postupovať aj bez týchto
pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy klienta, ktoré sú poskytovateľovi známe.
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje pri poskytovaní dohodnutej služby podľa tejto zmluvy vystupovať a konať tak, aby
neohrozil dobré meno a povesť klienta.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že dohodnutú službu bude vykonávať osobne. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať
dohodnutú službu prostredníctvom tretích osôb len s predchádzajúcim písomným súhlasom klienta, pričom
poskytovateľ zodpovedá za svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy v rozsahu, ako keby ich vykonal sám.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky doklady a podklady súvisiace s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, bude uchovávať
ako dôverný materiál a zabezpečí ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím tretími osobami.
Poskytovateľ ihneď informuje klienta o technických alebo iných príčinách, ktoré sa vyskytli a ktoré sú spôsobilé privodiť
oneskorenie plnenia podľa tejto Zmluvy.
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Článok III
Práva a povinnosti klienta
1. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť na riadne splnenie záväzku poskytovateľa a poskytnúť všetky potrebné
informácie a dokumenty s predmetom plnenia súvisiacimi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy klient poskytne poskytovateľovi vzorky materiálu
určeného na analýzu bez akýchkoľvek osobných údajov o pacientovi, pričom vzorka bude označená iba šesťmiestnym
číselným kódom bez možnosti spojiť vzorku s konkrétnym pacientom.
3. Klient sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy objednávať dohodnuté služby uvedené v predmete Zmluvy výhradne
u poskytovateľa.
4. Klient si môže v prípade omeškania s vykonaním predmetu plnenia uplatniť u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z dohodnutej odmeny za každý aj začatý deň omeškania.
5. V prípade sankcionovania klienta zo strany príslušného daňového úradu, alebo iného kompetentného štátneho orgánu,
je klient oprávnený požadovať od poskytovateľa náhradu vzniknutej škody, pokiaľ takto zistené nedostatky vznikli
v dôsledku neplnenia, resp. chybného alebo nedostatočného plnenia povinností poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.
Porušenie povinnosti poskytovateľom je klient povinný preukázať, v opačnom prípade platí, že poskytovateľ nie je
v stave porušenia povinností v tejto Zmluve uvedených.
Článok IV
Ďalšie dojednania
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom
sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne
si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.

Článok V
Odplata
1.

Poskytovateľ a klient sa dohodli na bezodplatnosti plnenia za dohodnutú službu podľa tejto Zmluvy.
Článok VI
Dôvernosť informácií
Táto Zmluva a všetky v nej obsiahnuté informácie, ako aj informácie, ktoré si zmluvné strany vymenili v súvislosti s
touto Zmluvou, sú dôverné. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktorú sú už známe zmluvnej strane, ktorej sa
zverejňujú alebo ktorá ich vlastní, za podmienky, že tieto informácie nepodliehajú žiadnej inej zmluve o dôvernej povahe
informácií. Za dôverné informácie sa tiež nepovažujú informácie ktoré sa stanú všeobecne dostupné verejnosti inak ako
následkom zverejnenia z vôle niektorej zmluvnej strany, alebo sa stanú dostupnými na nedôvernom základe z
akéhokoľvek zdroja mimo niektorej zmluvnej strany, ibaže by o týchto informáciách bolo známe, že podliehajú ďalšiemu
záväzku zachovania dôvernej povahy alebo utajenia, alebo v prípade ktorých zákon alebo platné právne nariadenie,
súdne pravidlo, vládny alebo správny príkaz vyžadovalo, aby boli zverejnené akémukoľvek súdu, tribunálu, vládnej
kancelárii alebo správnej jednotke.

Článok VII
Trvanie zmluvy
1.
2.

3.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Túto zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných strán, písomnou výpoveďou s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť deň nasledujúci po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane
alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 3 tohto článku.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa alebo
klienta môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. Podmienkou odstúpenia je nesplnenie povinnosti zmluvnou
stranou ani v dodatočnej 7- dňovej lehote stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany. Účinky odstúpenia od
zmluvy nastávajú deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Písomnosť sa
považuje za doručenú ak bola doručená na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a považuje sa za
doručenú bez ohľadu na to, či bola druhou zmluvnou stranou prevzatá alebo nie. V takom prípade sa doručenie
spravuje ustanoveniami § 45 a nasl. OSP. V prípade zániku Zmluvy odstúpením od nej sa zmluvné strany zaväzujú bez
zbytočného odkladu vrátiť si všetky dosiaľ poskytnuté plnenia.

Zmluva o poskytnutí odborných služieb

2

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zmluva sa uzatvára a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy
a Zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
Nadpisy v Zmluve slúžia len pre uľahčenie orientácie a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení.
Zmeny a doplnky môžu zmluvné strany uskutočniť iba formou písomného dodatku k Zmluve. Dodatok musí byť
podpísaný oboma zmluvnými stranami alebo ich oprávnenými zástupcami. Dodatky sa vyhotovujú v rovnakom počte
rovnopisov ako Zmluva.
Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom po 1 (jednom) rovnopise dostane každá zmluvná strana a 3 (tri)
rovnopisy dostane spoločnosť Novartis Slovakia, s.r.o., ktorá potrebný počet rovnopisov odovzdá poskytovateľovi NFP.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava,
ktorá, pokiaľ je právne možné sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa ...........................
Klient:

Poskytovateľ:

.................................................
Mgr. Mária Kičinková
splnomocnenec
SEMBID, s.r.o.

............................................................
MUDr. Radoslav Bardún
riaditeľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Zmluva o poskytnutí odborných služieb

3

