
 

RÁMCOVÁ DOHODA č. 308/2013 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania 

postupom zadávania zákazky verejnou súťažou 
(ďalej len „Dohoda“) 

 
 

Článok I 
 

Účastníci dohody  

 

 
    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
    Sídlo:                                  Mamateyova 17, 850 05  Bratislava, 
    Zastúpená:                         Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predsedom predstavenstva  
    IČO:                                    35 937 874 
    IČ DPH:                              SK 2022027040 
    Zapísaná:                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
                                               oddiel Sa, vložka číslo: 3602/B 
    Bankové spojenie:              Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:                          7000182387/8180 
    (ďalej len „kupujúci“) 

a 
 
Obchodné meno:  MEDICAL GROUP SK a.s. 

     Sídlo:   Turgenevova 19, 040 01 Košice 
     Adresa:   Turgenevova 19, 040 01 Košice 

Zastúpený:   MUDr. Erika Bilá, predseda Predstavenstva  
    MUDr. Daniel Chovan, MPH, člen Predstavenstva 
Právna forma:  akciová spoločnosť          

     Zapísaný:   v Obchodnom registri: Košice I. Oddiel: Sa vložka číslo 608/V 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a. s. 
Číslo účtu:    105369007/1111 
IČO:    31708030 
IČ DPH:    SK2020481936 
IBAN:    SK0411110000000105369007 
SWIFT/BIC kód:   UNCRSKBX 
(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

uzatvárajú 

 

v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 



 2 

neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 365/2009 Z. z., o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa túto Dohodu. 
 

 

Článok II 

 

Predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je záväzok predávajúceho dodať pre kupujúceho lieky ATC skupiny 
J06BB16 Palivizumab Synagis 50 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1 x 50 
mg (liek. inj. skl.) +1ml solv.(amp. skl.) a Synagis 100 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný 
roztok plv iol 1 x 100 mg (liek. inj. skl.) +1ml solv.(amp. skl.) podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody 
a distribuovať ich do miest špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto Dohody a záväzok kupujúceho 
za lieky dodané a distribuované v súlade s touto Dohodou zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, 
a to počas obdobia dvoch rokov odo dňa platnosti a účinnosti tejto Dohody.  

 

2.  Predpokladaný objem dodaných liekov podľa tejto Dohody je 1 500 balení lieku Synagis 50 
mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1 x 50 mg(liek. inj. skl.) +1ml solv.(amp. 
skl.) a 2 100 balení lieku Synagis 100 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1 x 
100 mg(liek. inj. skl.) +1ml solv.(amp. skl.) za dva roky v počte podľa aktuálneho stavu 
liečených, nových poistencov.  

 
3. Konkrétne množstvá liekov budú predmetom písomne uzavretých Čiastkových kúpnych 

zmlúv (ďalej len „ČKZ"), podľa potrieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú 
dohodnuté na obdobie príslušného kalendárneho roka. Finančný objem dohodnutý v ČKZ 
nesmie prekročiť celkový predpokladaný finančný objem podľa tejto Dohody 

 
 4. V prípade, že do platného Zoznamu kategorizovaných liekov bude v priebehu platnosti tejto 

Dohody zaradený liek uvedený v ods. 1 tohto článku Dohody s inou liekovou formou, iným 
množstvom liečiva v liekovej forme, inou veľkosťou balenia alebo inou cestou podania,  
účastníci dohody sa môžu dohodnúť na jeho dodávaní. Uvedené bude dohodnuté v ČKZ.   

      Celková maximálna cena za predmet Dohody nebude prekročená. 

           
5. Lieky musia byť z požadovanej terapeutickej skupiny liekov a zaradené do kategorizačného 

zoznamu liekov (platný Zoznam kategorizovaných liekov) v príslušnej požadovanej kategórii 
podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
 

6. Dodaný liek nesmie mať exspiračnú dobu kratšiu ako 12 mesiacov odo dňa jeho dodania. 
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Článok III 
 

Dodacie podmienky  
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu lieky s účinnou látkou Palivizumab ATC skupiny 
J06BB16 podľa klasifikácie liekov zaradených do kategorizačného zoznamu liekov platného 
na území Slovenskej republiky a podľa množstva požadovaného kupujúcim pri dodržaní 
celkovej ceny predmetu plnenia na obdobie dvoch rokov. 

 
2. Konkrétne podmienky dodania liekov, ako je stanovenie presného množstva, miesta dodania 

a iných podmienok potrebných pre riadne a včasné plnenie predmetu tejto Dohody sú určené 
v jednotlivých prílohách tejto Dohody.  

 

Predávajúci je povinný zabezpečiť že: 

 lieky nebudú mať vady ako napr. poškodený obal, 

 pri ich distribúcii a dodaní budú dodržiavané podmienky skladovania určené 
výrobcom,  

 lieky bude uchovávať pri teplote od 2ºC do 8ºC,  

 nedôjde k prerušeniu teplotného reťazca. 

4. Predávajúci je povinný dodať lieky v dohodnutých cenách a distribuovať lieky na distribučné   
miesta definované v Prílohe č. 2 tejto Dohody. Distribučné miesta sa môžu počas trvania tejto 
Dohody meniť, o čom je kupujúci povinný informovať predávajúceho ihneď, ako sa o takejto 
zmene dozvie, najneskôr do troch kalendárnych dní. 

5. Predávajúci je povinný vykazovať dodávku liekov v písomnej i v elektronickej podobe v zmysle 
dátového rozhrania podľa Prílohy č. 4 tejto Dohody. 

6. Lieky budú nakupované čiastkovými odbermi zo strany kupujúceho priebežne, vždy podľa 
aktuálnych potrieb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať lieky kupujúcemu na miesto určenia uvedené v písomných 
alebo v elektronických objednávkach, ktoré nadväzujú na uzatvorenú ČKZ, a to v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa prijatia týchto objednávok. 

8. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplynutia exspiračnej doby lieku pred jeho použitím, 
nahradiť tento na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti príslušného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, v lehote do 14 dní od obdržania žiadosti, liekom s exspiračnou dobou 
minimálne 12 mesiacov, a to na vlastné náklady. 

 
 

Článok IV 
 

Cena 
 

1. Cena za predmet dohody je  dohodnutá v súlade s § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková maximálna 
cena za predmet dohody nesmie za dva roky presiahnuť sumu 2 113 020,00 eur bez DPH. 

2. Jednotková cena lieku musí pri každej dodávke liekov byť vždy nižšia ako 96,50% úradne 
určenej ceny v eurách bez DPH podľa platného Zoznamu liekov s úradne určenou cenou 
platného v čase dodania liekov. Cena lieku je stanovená vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodávkou a distribúciou liekov. DPH bude účtovaná podľa platných právnych predpisov. 
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Cena lieku súčasne nesmie prekročiť jednotkovú cenu lieku v eurách stanovenú na základe 
výsledku verejného obstarávania v Prílohe č.3 tejto Dohody.  

3. Cena lieku za 1 balenie je stanovená ako cena maximálna – konečná. Cenu je možné 
prekročiť len v prípade, keď sa legislatívnou zmenou zvýši sadzba DPH.  

4. Kupujúci má právo vyvolať rokovanie o cene, ak sa úradne určená cena za dodaný liek zníži 
v zmysle platných právnych predpisov (Zoznam úradne určených cien) oproti pôvodnému 
kontraktu. V  prípade zmeny úradne určenej ceny liekov v platnom Zozname liekov s úradne 
určenou cenou, bude cena liekov vždy nižšia ako 96,50% úradne určenej ceny v eurách bez 
DPH v čase dodania liekov. 

5. Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval jednotkovú cenu lieku je možné uzatvoriť len za splnenia 
podmienok ustanovených v § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok V 
 

Platobné podmienky 
 

1. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu žiadne preddavky.  

2. Predávajúci vystaví za kalendárny mesiac maximálne 2 faktúry, podľa obdržaných objednávok 
a na základe skutočne dodaného druhu a množstva liekov za všetkých poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. 

3. Predávajúcim predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona              
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať tiež 
sumu DPH, pokiaľ dodávateľ je platiteľom DPH na území Slovenskej republiky.  

4. Prílohou faktúry sú originály dodacích listov potvrdené nemocničnou alebo verejnou lekárňou.  

5. Nakúpené lieky budú označované vo faktúrach číselným kódom liečiva, ktorý mu bol pridelený       
Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, názvom, liekovou formou, identifikáciou jeho 
počtu, cenou za jeden kus bez DPH a s DPH a cenou celkom vrátane DPH. 

6. Kupujúci uhradí cenu na základe faktúry a elektronickej dávky (Dátové rozhranie) podľa 
Prílohy č. 4 tejto Dohody, vystavenej a doručenej predávajúcim. 

7. Splatnosť každej formálne a vecne správnej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej  
doručenia kupujúcemu.   

8. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho uvedený na 
faktúre. 

9. Faktúra musí byť vystavená v súlade s príslušnými právnymi predpismi a touto Dohodou. 
Faktúra musí byť doručená spolu s dávkou. V opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť ju 
predávajúcemu na opravu, resp. doplnenie do 15 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,  
pričom k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry kupujúcemu. 

10. Ak predávajúci v dôsledku dôveryhodne preukázaného omeškania na strane výrobcu dodá   
liek do 15 dní po termíne dohodnutom v tejto Dohode, bude považovať kupujúci dodávku       
za dodanú včas. 

 
11. Pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu nie je možné postúpiť tretej strane bez        

písomného súhlasu štatutárneho orgánu kupujúceho. 
 
12.Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči 

predávajúcemu z dôvodu ručenia podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z.“  
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Článok VI 
 

Sankcie 
 

1. Predávajúci má nárok, v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, uplatniť si úrok 
z omeškania podľa Obchodného zákonníka.  

2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny liekov  s DPH  za každý 
deň omeškania so splnením povinnosti dodania liekov. 

 3. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu 
kupujúcemu. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu celú škodu, ktorá mu vznikla 
porušením povinností predávajúceho. 

 
4. Kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej 

daňovej povinnosti predávajúceho, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následne uplatnením ručenia za daň voči 
kupujúcemu v zmysle § 69b tohto zákona. Kupujúci má zároveň právo uplatniť 
u predávajúceho i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 
Z. z., s príslušným daňovým úradom.“ 

 
 

Článok VII 
 

Ostatné ustanovenia 
 

1. V období trvania Dohody je kupujúci oprávnený upraviť predpokladané množstvo liekov, a to 
v nadväznosti na výšku finančných zdrojov ako aj v nadväznosti na aktuálnu potrebu 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

2. ČKZ a písomné objednávky nemôžu byť v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody. V prípade 
ich rozporu majú ustanovenia tejto Dohody prednosť pred ustanoveniami ČKZ a písomnými 
objednávkami. 

3. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa identifikácie účastníka dohody, sa dotknutá strana zaväzuje 
písomne oznámiť bez zbytočného odkladu druhej strane. 

 
 

Článok VIII 
 

Zánik Dohody 
 

1. Dohoda zaniká: 
- uplynutím času, na ktorý bola uzavretá; 
- písomnou dohodou účastníkov dohody; 
- odstúpením; 
- výpoveďou. 

2. Od tejto Dohody možno odstúpiť, mimo prípadov uvedených v tejto dohode, aj v súlade 
s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od tejto Dohody musí byť 
druhému účastníkovi dohody písomne oznámené. 
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3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody aj v prípade, ak kupujúci nezaplatí cenu za 
dodané lieky v lehote do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry. 

4. Účinky odstúpenia od tejto Dohody nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia 
druhej strane.  

5. Túto Dohodu môže vypovedať každý z účastníkov dohody aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhému 
účastníkovi dohody.  

 
6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že predávajúci je zverejnený v zozname 

osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 
ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, ktorý v zmysle § 69 ods. 15 tohto zákona zverejňuje Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zmluva 
zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia predávajúcemu. 

 
 

Článok IX 
 

Dôvernosť Dohody a ostatných údajov 
 

1. Účastníci dohody sa vzájomne zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých informáciách 
akejkoľvek povahy, s ktorými sa oboznámia v rámci plnenia tejto Dohody a zaväzujú sa, že 
zaistia dodržiavanie tohto záväzku svojimi pracovníkmi príp. subdodávateľmi.  

2. Účastníci dohody sa zaväzujú zachovávať povinnosť mlčanlivosti stanovenú v tejto Dohode 
ešte počas troch rokov po jej ukončení, nehľadiac na dôvod jej ukončenia. Tým nie sú 
dotknuté ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám               
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Článok X 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu dvoch rokov odo dňa jej podpisu 
obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Pokiaľ v tejto Dohode nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy účastníkov dohody sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a  
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Účastníci dohody sa zaväzujú riešiť prípadné spory prednostne mimosúdnou dohodou. 
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Dohody sa budú riadiť právnym poriadkom platným na 
území Slovenskej republiky a na riešenie prípadných sporov je príslušný slovenský súd. 

4. K okamžitému skončeniu zmluvného vzťahu dôjde v prípadoch: 
- ak sa účastníci dohody nedohodnú na platobných podmienkach do 30 dní odo dňa 

účinnosti zmeny ceny jednotlivého lieku v dôsledku zmeny právnych alebo 
cenových predpisov oproti pôvodnému kontraktu dohodnutého v Čl. IV tejto 
Dohody,  

- zrušenia povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 
vydaným Ministerstvom  zdravotníctva SR, 
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- ukončenia registrácie lieku alebo zrušenia povolenia Ministerstva zdravotníctva 
SR, 

- zániku právnickej osoby predávajúceho. 

5. Zmeny a doplnky k tejto Dohode je možné robiť len písomnými dodatkami, podpísanými 
oprávnenými zástupcami účastníkov dohody, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Dohody. 

6. Táto Dohoda je vyhotovená v  piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originál           
a z ktorých tri obdrží kupujúci a dva predávajúci.  

7. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
účastníkov dohody.  

8. Účastníci dohody svojimi podpismi potvrdzujú, že táto Dohoda bola podpísaná slobodne 
a vážne, nie v tiesni, že účastníci dohody porozumeli jej obsahu a že s ním súhlasia. 

 

 

Prílohy:  
Príloha č. 1. Zoznam centrálne nakupovaných liekov 
Príloha č. 2. Zoznam distribučných miest a ich identifikačných údajov 
Príloha č. 3. Cena centrálne nakupovaných liekov 
Príloha č. 4. Dátové rozhranie pre distribútorov liekov zabezpečených centrálnym nákupom        
VšZP 
Príloha č. 5. Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané MZ 
SR  
Príloha č. 6. Rozhodnutie o registrácii lieku (prípadne vykonávacie rozhodnutie európskej    
komisie dostupné na internetovej stránke) 
Príloha č. 7. Výpis z obchodného registra     

 

 

Kupujúci      Predávajúci 

V Bratislave dňa  24.10.2013                                   V Košiciach  dňa 24.10.2013 

 

      

.......................................................                          .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH     MUDr. Erika Bilá                                             
predseda Predstavenstva                                        predseda predstavenstva 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                    MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 

............................................................ 
MUDr. Daniel Chovan, MPH 
člen predstavenstva 

                                                                                 MEDICAL GROUP SK a.s. 
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Príloha č. 1 

 
 

Zoznam centrálne nakupovaných liekov   

 

Kód lieku Názov lieku 

C02106 
Synagis 50 mg prášok a rozpúšťadlo na 

injekčný roztok 

C02143 
Synagis 100 mg prášok a rozpúšťadlo na 

injekčný roztok 

 
 
 
 
 
 

 

Kupujúci                Predávajúci 

V Bratislave dňa  24.10.2013                                   V Košiciach  dňa 24.10.2013 

      

.......................................................                          .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH     MUDr. Erika Bilá                                             
predseda Predstavenstva                                        predseda predstavenstva 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                    MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 

............................................................ 
MUDr. Daniel Chovan, MPH 
člen predstavenstva 

                                                                                 MEDICAL GROUP SK a.s.  
 

  



Príloha č. 2 

Zoznam distribučných miest a ich identifikačných údajov 
pre prípravok  Synagis 50 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1 x 50 

mg(liek.inj.skl.)+1ml solv.(amp.skl.) a  Synagis 100 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 
plv iol 1x 100 mg (liek.inj.skl.)+1ml solv.(amp.skl.) 

 
IČO PZS Miesto dodania Názov PZS Názov lekárne IČO PZS 

00610381 Trnava FAKULTNÁ NEMOCNICA 
TRNAVA 

Nemocničná lekáreň, 
Trnava 

A. Žarnova 11 

00610381 

37957937 Banská Bystrica DFNsP BANSKÁ 
BYSTRICA 

Lekáreň Cardiopharm, 
Cesta k nemocnici 1, 

Banská Bystrica 

44665474 

00365327 Martin UNIVERZITNÁ 
NEMOCNICA MARTIN 

Nemocničná lekáreň 
MFN Martin, Kollárova 2 

00365327 

00606715 Košice DFN KOŠICE Syndipharma, s. r. o, 
Košice, Trieda SNP č.1 

31672850 

00610470 Trenčín FAKULTNÁ NEMOCNICA 
TRENČÍN 

Nemocničná lekáreň, 
Trenčín, Legionárska 28 

00610470 

00610577 Prešov FNSP J.A. REIMANA 
PREŠOV 

Nemocničná lekáreň, 
Prešov, Hollého 14 

00610577 

43869394 Poprad EURIGIA, s. r. o. POPRAD Lekáreň pri nemocnici 
Gmpharm, s. r. o. 
Tatranské nám. 7, 

36510858  

36641260. 
 

Rimavská Sobota VŠEOBECNÁ 
NEMOCNICA, n. o. 

RIMAVSKÁ SOBOTA,  

Lekáreň pri nemocnici, 
Nemocničná 2 972 01 

Bojnice 

00627381 

17335825 Žilina FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU ŽILINA 

Nemocničná lekáreň, 
Žilina, V. Spanyola 43 

17335825 

42046254 Nitra MUDr. JURAJ 
JAKUBIČKA, ŠPITALSKA 

9 
NITRA 

Nemocničná lekáreň, 
Špitálska 9 

Nitra 

42046254 

17336112 Nové Zámky FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU 

N.ZÁMKY 

Nemocničná lekáreň, 
Nové Zámky, Slovenská 

11/A 

17336112 

31813861 Bratislava UNIVERZITNÁ 
NEMOCNICA 

BRATISLAVA, pracovisko 
Podunajské Biskupice 

Nemocničná lekáreň, 
Bratislava, Ružinovská 6 

31813861 

00607231 Bratislava DFNsP BRATISLAVA,  Nemocničná lekáreň, 
Bratislava, Limbova 1 

 
 

00607231 

35971126 Bratislava  DETSKÉ 
KARDIOCENTRUM 

BRATISLAVA 

Nemocničná lekáreň 
Pod Krásnou hôrkou 1 
833 48 Bratislava 37 

 

35971126 

37887335 Humenné NEMOCNICA A. LEŇA 
HUMENNÉ, N.O. 

Nemocničná lekáreň, 
Nemocničná 7, 

Humenné 
 

37887335 
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1. Zoznam môže byť doplnený v priebehu plnenia ČKZ o ďalších poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti na základe aktuálneho Zoznamu kategorizovaných liekov.  

2. Účastníci dohody sa dohodli, že distribúcia lieku bude vykonaná na základe požiadavky 
zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

3. Adresa príslušnej lekárne, cez ktorú bude centrálny nákup liekov realizovaný, bude 
doplnená na objednávke.   

  
    

 

Kupujúci               Predávajúci 

V Bratislave dňa  24.10.2013                                   V Košiciach  dňa 24.10.2013 

 

      

.......................................................                          .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH     MUDr. Erika Bilá                                             
predseda Predstavenstva                                        predseda predstavenstva 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                    MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 

............................................................ 
MUDr. Daniel Chovan, MPH 
člen predstavenstva 

                                                                                 MEDICAL GROUP SK a.s.  
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Príloha č. 3 
                                                                                                                                                                                    

Cena centrálne nakupovaných liekov 

 

 
                                                                                          

Kód 
lieku 

 
Opis lieku  

 

Dohodnutá 
cena bez DPH 

v eur 
za 1 balenie 

 

Dohodnutá 
cena vrátane 

DPH v eur 
za 1 balenie 

 

C02106 
 

Synagis 50 mg prášok a rozpúšťadlo na 
injekčný roztok 
plv iol 1x50mg(liek. inj. skl. ) + 1 ml solv. 
(amp. skl. ) 

419,58 461,54 

C02143 
 

Synagis 100 mg prášok a rozpúšťadlo 
na injekčný roztok 
plv iol 1 x 100 mg (liek. inj. skl.) +1 ml 
solv. (amp. skl.) 

706,50 777,15 

                                                                                           
 

Kupujúci       Predávajúci 
 
 
 

V Bratislave dňa  24.10.2013                                   V Košiciach  dňa 24.10.2013 

 

.......................................................                          .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH     MUDr. Erika Bilá                                             
predseda Predstavenstva                                        predseda predstavenstva 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                    MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 

............................................................ 
MUDr. Daniel Chovan, MPH 
člen predstavenstva 

                                                                                 MEDICAL GROUP SK a.s. 
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Príloha č. 4 
 

Dátové rozhranie 989 
 pre dodávateľov produktov nakupovaných centrálne VŠZP pre PZS 

 
Typ dávky: 989 
 
Predkladá: distribútor (dodávateľ) produktov --> Všeobecnej zdravotnej poisťovni 
 
Obsah dávky: identifikácia dávky 
                         záhlavie dávky 
    vety tela dávky 
 
Početnosť:  
V jednej dávke je jeden rozvoz produktov v jednom mesiaci jednému PZS. Ak je v jednom 
mesiaci  rozvoz produktov pre jedného PZS viackrát, každý rozvoz je uvedený v samostatnej 
dávke. 
 
Identifikácia dávky: 
Obsah: 

1.  CHARAKTER DÁVKY   p   char   1  

2.  TYP DÁVKY   p   int   3-3  

3.  IČO ODOSIELATEĽA DÁVKY   p  char  8  

4.  DÁTUM ODOSLANIA DÁVKY   p   char  RRRRMMDD  

5.  ČÍSLO DÁVKY   p   int   6  

6.  POČET DOKLADOV  p   int  1-6 

7.  POČET MÉDIÍ   p   int  3 

8.  ČÍSLO MÉDIA  p   int  3 

9.  POISŤOVŇA-POBOČKA p  int 4 

Poznámky: 

 

 Charakter dávky: N -nová, O - opravná, A – aditívna 

 Typ dávky: číselný kód je špecifikovaný pri popise štruktúry každej dávky   

 Číslo dávky: podľa poradia uvedenom na elektron. nosiči 

 Počet dokladov: počet viet tela dávky 

 Poisťovňa - pobočka: číselný kód pobočky poisťovne, ktorej je odoslaná 
faktúra, zvyčajne  generálne  riaditeľstvo - 2562 

Záhlavie dávky je veta, ktorá obsahuje položky: 

1. ZÚČTOVACIE OBDOBIE p char RRRRMM 

2. IČO CIEĽOVÉHO PZS p char 6 

3. KÓD PRACOVISKA CIEĽOVÉHO PZS p char 10 

4. KÓD AMBULANCIE CIEĽOVÉHO PZS  char 12 

5. KÓD LEKÁRA CIEĽOVÉHO PZS p Char 9 

6. IČO LEKÁRNE p Char 6 

7. KÓD LEKÁRNE  Char 12 

8. DÁTUM PREVZATIA LIEKU V LEKÁRNI p Char RRRRMMDD 

9. ČÍSLO DODACIEHO LISTU p Char 1-10  

10.  ČÍSLO FAKTÚRY  Char 10 

11.  ČÍSLO ZMLUVY s dodávateľom p Char 12  
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Poznámky: 

 

 IČO cieľového  PZS 

 Kód pracoviska cieľového PZS: desaťmiestny kód pracoviska PZS uvedený na 
objednávke 

 Kód ambulancie cieľového PZS: dvanásťmiestny kód  pridelený  poskytovateľovi ZS 
od ÚDZS v tvare P99999SPPYZZ, kde P99999 je identifikátor PZS. SPP je  
odbornosť útvaru, Y je druh špecializovaného útvaru, ZZ je poradové číslo útvaru 
k príslušnej odbornosti.   

Nepovinná položka, potrebné uvádzať v špecifických prípadoch  

 Kód lekára cieľového PZS: deväťmiestny kód pridelený ÚDZS - kód lekára, ktorý liek 
ordinoval. 

 IČO lekárne: Ak je produkt dodávaný do nemocničnej lekárne, je tento údaj zhodný  
s údajom: IČO cieľového PZS   

 Kó  lekárne: komentár ako pri údaji Kód ambulancie cieľového PZS. 

      Nepovinná položka, potrebné uvádzať v špecifických prípadoch 

 Číslo dodacieho listu: podľa číslovania dodávateľa 

 Číslo faktúry: podľa číslovania dodávateľa 

 

Veta tela dávky obsahuje položky:  

1. ČÍSLO SÚHLASU RL p char 8 

2. KÓD PRODUKTU p char 6-6 

3. POČET BALENÍ  p int 1-5  

4. JEDNOTKOVÁ CENA p float 6,2  

5. CENA p float 8,2 

6.  ŠARŽA PRODUKTU p char 3-15  

7. DÁTUM EXPIRÁCIE p char RRRRMMDD 

 

Poznámky: 

 

 Číslo súhlasu RL (číslo prípadu): charakterizuje poistenca, pre ktorého je produkt  

dodaný, povinná položka 

 Kód produktu: vykazuje sa číselný kód lieku vrátane rozlišovacieho znaku „C“ pre 
skupinu A liekov 

 Počet balení: vyjadruje počet originálnych balení, resp. počet dodaných jednotiek          
(amp, mg, IU....) 

 Jednotková cena: konečná zmluvná cena VšZP vrátane DPH za jedno balenie alebo 
inú dohodnutú  jednotku (mg, IU, amp.. ..)  

 Cena: suma za celkový počet dodaných balení vrátane DPH (dohodnutých  
jednotiek). 

 

 Dátum  expirácie: v tvare RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je mesiac, DD je deň 
 
 

Pri popise položiek dávky je použitá skratka: 

p = povinná položka 

 = nepovinná zložka 
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 Poznámky: 
 

Dodávateľ produktov zabezpečených centrálnym nákupom ZP odovzdáva mesačne 
zdravotnej poisťovni dávku 989 s údajmi o dodaní produktov poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Počet viet tela dávky predstavuje počet riadkov dodacieho listu. V prípade, že 
dávka má rozsah presahujúci kapacitu jednej diskety je možné pokračovať na ďalšej diskete. 
Na pokračujúcej diskete sú položky identifikačnej vety a vety záhlavia rovnaké s výnimkou 
položky „číslo média“, v ktorej sa uvedie poradové číslo pokračujúceho média. 

 

 

Kupujúci       Predávajúci 

V Bratislave dňa  24.10.2013                                   V Košiciach  dňa 24.10.2013 

 

      

.......................................................                          .............................................................                                                                 
Ing. Marcel Forai, MPH     MUDr. Erika Bilá                                             
predseda Predstavenstva                                        predseda predstavenstva 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.                    MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 

............................................................ 
MUDr. Daniel Chovan, MPH 
člen predstavenstva 

                                                                                 MEDICAL GROUP SK a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


