
Mcstská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

_"110'-. 

Objednávatel': 
Sídlo: 
Povolenie ns 
poskytovanie 

zdro starostlivosti: 
IČO: 
DIČ: 

Zlaté Moravce 
Bemoläkova č. 4. 953 34 Zlaté Moravce 

Zmluva o zabezpečení konziliárnych vyšetrení 
pre hospitalizovaných pacientov 

uzavretá podľa § 5 I Občianskeho zakonnika 

I. 
Zmluvné strany 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc . Zlaté Moravce 

Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 

Nitriansky samosprávny kraj Nitra. čislo NI: 2006/106127 
zo dňa 1.12.2006 

17336015 
2021059106 

Bankovj spojt'Die: 0232 143 908/0900 
V zaJlhipení: JUDr. Ing. Martin Cimrák 
(ďalej len .,objednávateľ" alebo ,.Mestská nemocnica") 

Vykonávatel': 
Odbornosť: 

Sídlo: 

Povolenie na 

AyuDia. s.r.o. 

Diabetológia 

a 

Bernolákova 24, 953 O I Zlate Moravce 

poskytovanie Nitriansky samosprávny kraj Nitra. číslo Nl: 
zdro starostlivosti: 

IČO: 47486601 

DiČ: 
Bankové spojeaie: 
V zastúpení: MUDr. Dagmar Lukačková 
(ďalej len "vykonávateľ" alebo .,Iekár") 

ll. 
Predmet I účtl zmluvy 

~--

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie konziliárnych vyšetrení v odbornosti 
dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy pre pacientov hospitalizovaných na 
lôžkových oddeleniach Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc. Zlaté 
Moravce. 

2. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán po dobu jej platnosti. 

III. 
Čas a podmienky plnenia 

l . Zmluvné sITany sa dohodli na zabezpečovaní denných konziliärnych vyšetrení na základe 
telefonických objednávok jednotlivých lôžkových oddelení. ktoré konziliárne vyšetrenie 



pre hospitalizovaných pacientov požaduje. Telefonickú objednávku konziliárneho 
vyšetrenia zadáva ošetrujúci lekár pacienta alebo primár príslušného oddelenia. 

2. Konzílium môže byť vykonané v prípade hospitalizovaného pacienta bud' na lôžku na 
príslušnom oddelení alebo vambulancii dodávateľa. Spôsob vykonania konzília sa 
dohodne pri telefonickej objednávke. 

3. O výsledkoch konziliárneho vyšetrenia hospilalizovaného pacienta vystavi dodávateľ 
prislušnú dokumentáciu pre ošetrujúceho lekára na lôžkovom oddelení. 

IV. 
Odmena za poskyrované služby, fakturácia a platobné podmienky 

l . Zmluvné strany sa dohodil na nasledovných cenových podmienkach: 
a) odmena za konzílium v pracovnej dobe v ambulancii dodávateľa 4,32€ 
b) odmena za konzílium v pracovnej dobe pri lôžku pacienta 7,97€ 

2. Dodávateľ za vykonané konzília v mesiaci vystaví do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 
faktúru s rozpisom vykonaných konzílií v štruktúre: 
• dátum konzIlia 
• 
• 

meno pacienta 
lôžkové oddelenie 

• cena 
• celková suma faktúry v Euro 

3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr do 90 dní od dátum vystavenia faktúry 
za poskytnuté konzíliá. 

4. V prípade omdkania odberaleľa s úhradou taktúr má dodávateľ prava vyfakturovať 
odberateľovi úroky z omeškania vo vý~ke 0.02% z celkovej sumy faktúry za každý 
deň omeškania úhrady. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva sa predlžuje na dobu určitú do 30.6.2014. 
2. Platnosť nadobúda dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost" od 1.1.2014. 
3. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa môže skončiť výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej 

strany a to len písomnou [onnou aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba v tomto 
prípade je dvojmesačná, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po dátume doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Dňom účinnosti tejto zmluvy sa rušia všetky predchádzajuce písomné a ústne 
uzatvorené zmluvy s predmetom zhodným s touto zmluvou. 

S. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len samostatne číslovanými písomnými 
dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. z ktorých po jednom vyhotovení 
obdrží každá zmJuva strana. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali ajej obsabu porozumeli, a že 
zmluva nebola podpísaná pod nátlakom ani za jednostranne nevýhodných podmienok 
pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. 
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MUDr. Dagmar Lukačková 
vykonávateľ 
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JUDr ng. Martin Ci 
objednávateľ 


