ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Zastúpenie:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

Medirex, a.s.
Holubyho 35, 902 01 Pezinok
35 766 450
OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 4185/B
Ing. Jozef Gavlas, MSc., riaditeľ laboratórnej divízie
2020204340
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
1032584009/1111
02/208 29 111
02/208 29 112
(ďalej len ako „Medirex“)

a
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná
adresa:
IČO:
Registrácia:
Zastúpenie:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
Galvaniho 17/C, P.O.Box 144, 820 16 Bratislava
379 868 05
Okresný úrad v Trnave, reg.č.: VVS/NO-85/2007
MUDr. Radoslav Bardún, riaditeľ
2022374805
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
1151584001/1111
02/208 29 111
02/208 29 112
(ďalej len ako „MGA“)
(ďalej spolu Medirex a MGA aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Predmet Zmluvy
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1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok spoločnosti Medirex zabezpečiť pre MGA v rámci
projektu „Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií“, kód ITMS:
26240120038, prijímateľ: Novartis Slovakia, s.r.o. za podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve logistiku a dopravu vzoriek biologického materiálu v zmysle § 14 ods. 1)
písm. b) zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,doprava biologického materiálu“).
2. Dopravu biologického materiálu bude spoločnosť Medirex vykonávať pre MGA zo
zberných miest, po trasách a v časoch dohodnutých zmluvnými stranami osobitne.
3. Za dopravu biologického materiálu sa MGA zaväzuje zaplatiť spoločnosti Medirex
odmenu dohodnutú v tejto Zmluve.
4. Predmetom tejto Zmluvy sú aj ostatné práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v tejto
Zmluve.

Čl. II
Výška odplaty
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečenie logistiky a dopravy v zmysle tejto Zmluvy pre
MGA bude bezodplatné.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu
tejto Zmluvy.
2. Dopravu biologického materiálu uskutočňuje spoločnosť Medirex s odbornou
starostlivosťou a dodržuje všetky právne predpisy vzťahujúce sa na túto činnosť.
3. Biologický materiál bude zbieraný zo zberných miest a v časoch dohodnutých zmluvnými
stranami osobitne.
4. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bez zbytočného odkladu informovať
o technických alebo iných prevádzkových príčinách, ktoré by mohli spôsobiť oneskorenie
alebo neuskutočnenie vykonávania prepravných služieb. V takomto prípade sa zmluvné
strany dohodnú na náhradnom spôsobe výkonu dopravy biologického materiálu.
5. Ak si niektorá zo zmluvných strán neplní riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce z tejto
Zmluvy, je porušujúca zmluvná strana povinná uhradiť poškodenej zmluvnej strane škodu
tým spôsobenú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. IV
Povinnosť mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo druhej zmluvnej
strany a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečia, že takáto povinnosť bude v
rovnakom rozsahu zaväzovať aj ich zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov
a/alebo spolupracujúce tretie osoby.
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2. Dôvernými informáciami sa pre účely Zmluvy rozumejú najmä Zmluva a jej prílohy,
podmienky spolupráce zmluvných strán a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté jednou
zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením Zmluvy, alebo ktoré sa
zmluvnej strane stali inak známe.
3. Zmluvné strany sa najmä zaväzujú, že dôverné informácie neoznámia ani inak
nesprístupnia tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na
účely plnenia svojich záväzkov a výkonu svojich práv podľa tejto Zmluvy. Uvedené sa
netýka poskytnutia dôverných informácií spolupracujúcim tretím osobám za podmienky,
že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo osobitnej
zmluvy.
4. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto Zmluvy, a to 3 roky po
jej skončení.
5. Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje a
dôverné informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného
rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť povinná
zmluvná strana neodkladne písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana,
ktorá má dôverné informácie poskytnúť, je však povinná využiť všetky existujúce
prostriedky v súlade s právnymi predpismi na odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a
sprístupnenia dôverných informácií.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy
obomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva môže zaniknúť:
a) dohodou zmluvných strán;
b) vypovedaním Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť riadne doručená druhej
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane;
c) odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán z dôvodov ustanovených
zákonom alebo dojednaných v Zmluve. Odstúpením Zmluva zaniká okamihom, keď
bolo písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Ustanovenia
Zmluvy a záväzky oboch zmluvných strán podľa § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka
vzniknuté pred ukončením platnosti zmluvy (výpoveď, odstúpenie) zostávajú
v platnosti.
3. Na doručovanie písomností sa v primeranej miere použijú ustanovenia Občianskeho
súdneho poriadku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že na ich vzájomný záväzkový vzťah sa požijú ustanovenia
Obchodného zákonníka.
5. 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.
6. Zmluva je spísaná v slovenskom jazyku.
7. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k Zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán, a to formou písomného dodatku ku Zmluve.
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8. Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
9. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce zmluvy,
dodatky k zmluvám alebo iné dohody uzatvorené medzi zmluvnými stranami, alebo ich
právnymi predchodcami, ktorých predmet bol rovnaký alebo obdobný ako predmet tejto
Zmluvy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy
vôle obsiahnuté v Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho
súhlasu s obsahom Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

Medirex:

MGA:

Podpis: ............................................
Meno : Ing. Jozef Gavlas, MSc.
Funkcia: riaditeľ laboratórnej divízie
V Bratislave, dňa ..................

Podpis ...............................................
Meno: MUDr. Radoslav Bardún
Funkcia: riaditeľ
V Bratislave, dňa ......................
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