Všeobecné obchodné podmienky ADC ČÍSELNÍK® eOrdering/TOS
(ďalej len „Obchodné podmienky“)
Obchodné podmienky vydal:
Obchodné meno: PharmINFO spol. s r.o.
Sídlo:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO:
36658111
DIČ:
2022218473
IČ DPH:
SK2022218473
Bankové spojenie: 2629107277/1100 (TATRA BANKA)
Zápis:
v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 41655/B
E – mail:
info@pharminfo.sk
Telefónny kontakt: 02/48252460
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Obchodné podmienky
Obchodné podmienky zakladajú právne vzťahy a definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi
Poskytovateľom a Objednávateľom. Poskytovateľ vydáva tieto Obchodné podmienky v súlade s ustanovením § 273 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o
poskytnutí služby „ADC ČÍSELNÍK® eOrdering/TOS“ pre realizáciu transferových objednávok“ (ďalej len „ Zmluva“ ) uzatvorenej
medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením Obchodných
podmienok.
1.2 Výklad niektorých pojmov Obchodných podmienok
Všetky pojmy a výrazy používané alebo definované v Zmluve majú v týchto v Obchodných podmienkach rovnaký význam.
1.2.1. Poskytovateľ
Poskytovateľ je právnická osoba založená na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá vykonáva majetkové
práva autora k produktu ADC ČÍSELNÍK® (ďalej len „ADCC“), v ktorej má každý produkt (položka) pridelený svoj jedinečný kód
s názvom ADC Kód, aby bola možná jeho jednoznačná identifikácia a zároveň ku každému produktu (položke) v ADCC je
priradené široké spektrum špecifických informácií, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé skupiny Používateľov ADCC. Poskytovateľ je
zároveň prevádzkovateľom služby ADC ČÍSELNÍK® eOrdering/TOS (ďalej len „eO/TOS“) a ďalej vykonáva majetkové práva
autora k eO/TOS.
1.2.2. Objednávateľ
Objednávateľ je ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená alebo
právnická osoba, ktorá prejavila záujem o využívanie eO/TOS v súlade s podmienkami používania eO/TOS definovaných
v zmysle Zmluvy.
1.2.3. ADC ČÍSELNÍK® eOrdering/TOS
ADC ČÍSELNÍK® eOrdering/TOS je služba dostupná v ADCC, ktorá umožňuje používateľom vytvárať a odosielať transferové
objednávky pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prostredníctvom užívateľského rozhrania
dostupného na stránke Poskytovateľa https://www.pharminfo.sk/portal/eOrdering (ďalej len „Stránka služby“).
1.2.4. ADC ČÍSELNÍK Účet, založenie
ADC ČÍSELNÍK Účet (ďalej len „Účet“) je elektronický účet, ktorý si vytvára každý používateľ ako podmienku pre používanie
jednej alebo viacerých služieb dostupných v ADCC na stránke www.adcc.sk.
1.2.5. Registrácia Objednávateľa
Registrácia Objednávateľa v ADCC je registrácia subjektu - Objednávateľa, ktorú vykonáva Poskytovateľ vo svojom
informačnom systéme na základe údajov uvedených v Zmluve za účelom aktivácie služieb v ADCC.
1.2.6. ADC Kód
ADC Kód je unikátny kód generovaný v štandardnom formáte UUID. Poskytovateľ prideľuje každému produktu pred zaradením
do ADCC ADC Kód za účelom presnej a jednoznačnej identifikácie každého produktu v ADCC. ADC Kód v spojení s
konkrétnym produktom nachádzajúcim sa ADCC je pre ADCC jedinečný a neopakovateľný v inej databáze.
1.2.7. e-mailová adresa Objednávateľa
e-mailová adresa Objednávateľa je e-mailová adresa, ktorú Objednávateľ uviedol v záhlaví Zmluvy ako kontaktnú e-mailovú
adresu Objednávateľa. Táto adresa zároveň slúži na komunikáciu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
1.2.8. Veľkodistribútor sortimentu lekárne
Veľkodistribútor sortimentu lekárne (ďalej len „VDSL“) je právnická osoba, prevádzkujúca veľkodistribúciu liekov, zdravotníckych
pomôcok alebo iného doplnkového sortimentu do zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike podľa zákona č. 140/1998
Z.z.. VDSL je oprávnený prostredníctvom eO/TOS prijímať a spracovávať transferové objednávky realizované zo strany
Objednávateľa.
1.2.9. Lekáreň
Lekáreň je prevádzka držiteľa povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 140/1998 Zb.z. v znení
neskorších predpisov, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil príslušný kód poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „Kód PZS“). Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom eO/TOS vytvárať a odosielať transferové
objednávky pre Lekáreň.
1.2.10. Používateľ služby
Používateľ služby (ďalej len „Používateľ“) je osoba oprávnená realizovať prostredníctvom eO/TOS v mene Objednávateľa
(predovšetkým poverený zamestnanec alebo autorizovaný obchodný zástupca) transferové objednávky. Podmienkou
sprístupnenia eO/TOS pre používateľa je a) aby bol uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy ako oprávnený používateľ alebo b) na
základe písomnej žiadosti Objednávateľa o pridelenie oprávnenia pre Používateľa.
2.Podmienky používania eO/TOS
2.1. Používateľ musí mať vytvorený a platný ADC ČÍSELNÍK Účet s prihlasovacím menom (e-mailovou adresou) uvedenou
v prílohe č. 1 Zmluvy. ADC ČÍSELNÍK Účet sa vytvára na stránke ADC ČÍSELNÍK-a www.adcc.sk.
2.2. Objednávateľ musí mať platnú Zmluvu s Poskytovateľom. Objednávateľ musí byť ako subjekt zaregistrovaný
v informačnom systéme Poskytovateľa v zmysle bodu 1.2.5.
2.3. Objednávateľ musí mať uhradené všetky príslušné poplatky za aktiváciu a používanie eO/TOS v zmysle Zmluvy.
2.4. Objednávateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnostiach, ako vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu,
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť Objednávateľa

plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa vzniku uvedenej
zmeny alebo skutočnosti v zmysle tu uvedeného.
2.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup do eO/TOS Objednávateľovi v prípade porušenia podmienok
ustanovených v Zmluve alebo Obchodných podmienkach, ak nedošlo k náprave zo strany objednávateľa ani na základe
predchádzajúcej písomnej výzvy poskytovateľa.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje najmä:
- nepoužívať eO/TOS v rozpore so Zmluvou a Obchodnými podmienkami,
- pri zakladaní nového ADC ČÍSELNÍK Účtu a používaní eO/TOS vždy používať pravdivé, správne a úplné údaje, za uvedenie
ktorých Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá,
- v prípade akýchkoľvek skrytých chýb v eO/TOS upozorniť na ne Poskytovateľa bez zbytočného odkladu od ich zistenia a
nevyužívať akokoľvek skryté chyby v eO/TOS,
- nepoškodzovať Poskytovateľa, a jeho dobré meno.
3.Pravidlá pri používaní eO/TOS
3.1. Objednávateľ môže eO/TOS používať na realizáciu transferových objednávok, ktorých účelom je objednanie a dodanie
sortimentu lekárne zo strany VDSL Lekárni, ktorá o takúto formu spolupráce prejavila záujem.
3.2. Objednávateľ môže prostredníctvom eO/TOS objednávať výlučne sortiment vlastný, alebo sortiment, na ktorého
objednávanie (obchodovanie) má príslušné oprávnenie od príslušného subjektu.
3.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo opomenutie tretích osôb súvisiacich s používaním eO/TOS, ako ani
akúkoľvek inú zodpovednosť nad rámec svojich povinností podľa Zmluvy a Obchodných podmienok.
2. Osobitné ustanovenia
2.1. Obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy a tvoria časť jej obsahu.
2.2. Poskytovateľ má výhradné právo Obchodné podmienky dopĺňať a meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poskytovateľ si
vyhradzuje právo Obchodné podmienky jednostranne zmeniť a to ich zverejnením na Stránke Poskytovateľa.
2.3. V prípade, že Objednávateľ so zmenou Obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený Zmluvu vypovedať.
2.4. Vzťahy neupravené Zmluvou a Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.
2.5. Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na Stránke Poskytovateľa.

Deň zverejnenia: 20.10.2010
PharmINFO spol. s r.o.

