Zmluva o poskytnutí služieb
PharmINFO® Systému Centrálneho Zalistovania
produktov do databázy PharmINFO ADC ČÍSELNÍK®
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Zápis
e–mail
Telefónny kontakt
ďalej len

PharmINFO spol. s r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SR
36658111
2022218473
SK2022218473
2629107277/1100 (TATRA BANKA)
v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,
vložka č. 41655/B
scz@pharminfo.sk
02/48252460
„Poskytovateľ“

„Objednávateľ“

Poskytovateľ a Objednávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“
Preambula
PharmINFO® Systém Centrálneho Zalistovania (ďalej len „SCZ“) je špeciálny informačný systém, vyvinutý a prevádzkovaný
Poskytovateľom, ktorý umožňuje Objednávateľovi zalistovať nové produkty do databázy PharmINFO ADC ČÍSELNÍK® (ďalej len
„ADCC“). ADCC je elektronická databáza produktov, v ktorej má každý produkt priradený svoj jedinečný kód s názvom ADC Kód.
Zmyslom SCZ a ADCC je zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu produktov pri ich vstupe na trh, efektívnu elektronickú komunikáciu a
odstránenie vzniku chýb v dodávateľských a distribučných vzťahoch a poskytnúť jednotný systém vykazovania na všetkých
úrovniach súkromnej a štátnej sféry. Proces zalistovania a aktualizácie produktu (produktov) sa vykonáva prostredníctvom
užívateľského rozhrania SCZ, dostupnom na stránke poskytovateľa www.pharminfo.sk/portal (ďalej len „Stránka Poskytovateľa“).
Článok I
Všeobecné ustanovenia
Poskytovateľ vydáva Všeobecné obchodné podmienky PharmINFO Systému Centrálneho Zalistovania produktov do databázy
PharmINFO ADC ČÍSELNÍK (ďalej len „Obchodné podmienky“) v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy uzatvorenej medzi
Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý využíva služby Poskytovateľa v súlade so Zmluvou. Odchylné dojednania v Zmluve majú
prednosť pred znením Obchodných podmienok.
Článok II
Predmet a účel Zmluvy
Predmetom a účelom tejto Zmluvy je poskytnutie odplatných služieb Poskytovateľa v súvislosti so záujmom Objednávateľa
o zalistovanie nového a správu existujúceho produktu (produktov) v ADCC prostredníctvom SCZ. Poskytovateľ vyhlasuje, že je
oprávnený vykonávať služby SCZ v tejto Zmluve špecifikované. Rozsah poskytovaných služieb SCZ môže byť Poskytovateľom
obmedzený spôsobom uvedeným v tejto Zmluve alebo v platných Obchodných podmienkach dostupných na Stránke Poskytovateľa.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky uvedené v Obchodných podmienkach zmeniť.
Článok III
Poskytované služby
Službou sa na účely tejto Zmluvy rozumie:
1.
2.

3.
4.

poskytnutie prístupu k užívateľskému rozhraniu SCZ,
vykonanie procesu zalistovania nového produktu (produktov) zo strany Poskytovateľa do 2 pracovných dní odo dňa zaplatenia
príslušnej zálohovej faktúry vytvorenej k žiadosti Objednávateľa o zalistovanie nového produktu do ADCC, odoslanej
prostredníctvom užívateľského rozhrania SCZ. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy na účet
Poskytovateľa alebo deň zaplatenia v hotovosti do pokladne Poskytovateľa.
umožnenie správy existujúceho produktu (produktov) prostredníctvom užívateľského rozhrania SCZ,
pridanie ďalšieho dodávateľa do aktuálneho zoznamu dodávateľov k už zalistovanému produktu (produktov) v ADCC,

pri dodržaní podmienok používania SCZ, ktoré sú detailne špecifikované v Obchodných podmienkach a ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy. Aktuálna verzia Obchodných podmienok je dostupná na Stránke Poskytovateľa.

1.
2.

Článok IV
Povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa Článku III tejto Zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere,
dbať na záujmy Objednávateľa, poskytovať Objednávateľovi potrebné a dostupné informácie nevyhnutné pre poskytnutie služby.
Objednávateľ je povinný vo vzťahoch s Poskytovateľom konať poctivo a v dobrej viere; poskytovať Poskytovateľovi pravdivé
a úplné Poskytovateľom požadované údaje; zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za poskytované služby v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach.
Článok V
Cena za poskytované služby a platobné podmienky

1.

2.

Poplatok za Aktiváciu SCZ
Poplatok za Aktiváciu SCZ sa riadi aktuálnym cenníkom Poskytovateľa, dostupným na Stránke Poskytovateľa, platným k dátumu
doručenia Registračného formulára . Kódové označenie Aktivácie SCZ v cenníku Poskytovateľa je „2001“. Spôsob fakturácie
poplatku za Aktiváciu SCZ upravujú Obchodné podmienky.
Poplatok za Zalistovanie nového produktu (produktov) prostredníctvom SCZ do ADCC
Poplatok za Zalistovanie nového produktu (produktov) prostredníctvom SCZ do ADCC sa riadi aktuálnym cenníkom
Poskytovateľa, dostupným na Stránke Poskytovateľa, platným k dátumu odoslania Žiadosti o zalistovanie príslušného nového
produktu do ADCC. Kódové označenie Zalistovania nového produktu v cenníku Poskytovateľa je „2002“. Spôsob fakturácie

1

poplatku za zalistovanie nového produktu (produktov) upravujú Obchodné podmienky.
3.
Poplatok za Údržbu existujúceho produktu (produktov) v ADCC
3.1. Poplatok za Údržbu existujúceho produktu (produktov) Objednávateľa v ADCC sa riadi aktuálnym cenníkom Poskytovateľa,
dostupným na Stránke Poskytovateľa, platným k dátumu vystavenia zálohovej faktúry za Údržbu existujúceho produktu
(produktov) v ADCC za príslušný kalendárny rok. Kódové označenie produktu Údržba existujúceho produktu v ADCC v cenníku
Poskytovateľa je „2003“.
3.2. Nárok na úhradu poplatku za Údržbu existujúceho produktu (produktov) v ADCC vzniká Poskytovateľovi 1 krát ročne za
podmienok, ktoré upravujú Obchodné podmienky. Spôsob fakturácie poplatku za Údržbu existujúceho produktu v ADCC upravujú
Obchodné podmienky.
Článok VI
Trvanie a ukončenie Zmluvy
1.
2.

3.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
Od Zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva a Obchodný zákonník. Poskytovateľ aj Objednávateľ môžu
od Zmluvy odstúpiť, a to v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením
povinnosti zo strany Objednávateľa sa rozumie akékoľvek omeškanie so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa
Zmluvy a Obchodných podmienok, uvedenie neúplných a/alebo nepravdivých Poskytovateľom požadovaných údajov a konanie
hrubo poškodzujúce Poskytovateľa. Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení na adresu sídla druhej zmluvnej
strany.
Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať, a to i bez uvedenia dôvodov. Dĺžka výpovednej lehoty je jeden mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená na adresu
sídla druhej zmluvnej strane.
Článok VII
Súhlas so spracovaním osobných údajov
-Poskytovateľ zhromažďuje a spracováva údaje o Objednávateľovi, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb podľa tejto
Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov Objednávateľa pred neoprávneným prístupom a vykonať
potrebné opatrenia k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení. Objednávateľ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Poskytovateľovi
poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytol Poskytovateľovi v rozsahu osobných a
kontaktných údajov, ktoré uviedol v Registračnom formulári, a to výlučne pre účely tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s
osobnými údajmi Objednávateľa nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a najmä, že neposkytne osobné údaje Objednávateľa tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť osobné
údaje Objednávateľa ukladá zákon. Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu
neurčitú. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môže kedykoľvek
odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu Zmluvy zmluvnou stranou poslednou v poradí.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky
jednostranne zmeniť a to ich zverejnením na webovej stránke Poskytovateľa www.pharminfo.sk. V prípade, že Objednávateľ so
zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu vypovedať.
Poskytovateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy na inú osobu.
Na základe dohody zmluvných strán, záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán formou očíslovaného dodatku.
Spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým formou dohody; v prípade, že k dohode nedôjde, môže
sa ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný súd Slovenskej republiky s návrhom na riešenie sporu.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho jeden rovnopis obdrží Poskytovateľ a jeden rovnopis obdrží Objednávateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju podpisujú.

Bratislava, ................................

..............................................

---------------------------------------Poskytovateľ

-----------------------------------Objednávateľ
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