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Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 
uzatvorenej dňa 17. marca 1994 medzi: 

Zhotoviteľom 
MCR, s.r.o., Podhorská 1, 900 01 Modra 

IČO: 17640261, DRČ: 17640261/608 

v zastúpení: RNDr. Ján Čintala, konateľ 

a 

2. Objednávateľom 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 

IČO: 165221 

v zastúpení: PharmDr. Ján Mazag, VSÚ a riaditeľ 

Preambula 
Na základe bodu 1.6 zmluvy o údržbe, úpravách a doplnení Vnútorného informačného systému 
Objednávateľa (VIS) zo dňa 17.3.1994 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 19.6.1996 a Dodatku č. 2 zo 
dňa 17.2.2006 sa zúčastnené strany dohodli na doplnení VIS o: 
a) Rozšírenie modulu eVarSymbol o správu a získavanie základných údajov podávaných žiadosti. 
b) Zmenu základného modulu Lieky, tak aby bolo umožnené prijímať žiadosti o zmenu pre viacero 

liekov súčasne. 
c) Zmena modulu eVarSymbol, tak aby bolo umožnené podávať žiadosti o zmenu pre viacero liekov 

súčasne. 
d) Doplnenie štatistického modulu do aplikácie eSKadra (Nežiadúce účinky liekov) 
e) Doplnenie modulu generovania a správy Identifikačných listov do aplikácie eZP (Zdravotnícke 

pomôcky). 
f) Nová aplikácia SunsetCIause pre vyhľadávanie nedistribuovaných liekov. 
g) Nová aplikácia Similarity pre vyhľadávanie podobných a rezervovaných názvov liekov 
h) Cenu za používanie nového a zmeneného programového vybavenia uhradí Objednávateľformou 

paušálnych úhrad v rámci VIS. 
i) V cene paušálnych úhrad je zároveň zohľadnená údržba a servis všetkých modulov VIS, ktoré sú 

v súčasnosti v používaní. 

Bod 3.1 bude znieť 
Cena za práce podľa bodov 1.1 až 1.5 Zmluvy sa od 1.1.2010 stanovuje paušálne na 5251,- EUR 
(síovom: päť tisíc dvestopäťdesiatjedna EUR) za kalendárny mesiac a od 1.1.2011 na 5851,-EUR 
(slovom: päť tisíc osemstopäťdesiatjedna EUR) za kalendárny mesiac. K 31.12.2011 bude výška 
paušálnych úhrad predmetom rokovania oboch zmluvných strán. V prípade, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú, naďalej platí výška paušálnych úhrad uvedená v Dodatku č.2 zo dňa 17.02.2006. 

Bod 6.2 bude znieť 
Výpovedná doba sa stanovuje na dvanásť mesiacov a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho roku (k 1. januáru), ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola daná výpoveď. Zároveň sa 
určuje ochranná doba tak, že táto zmluva sa môže vypovedať najskôr k 1.1. 2011. 

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené. 



Tento Dodatok č.3 Zmluvy o dielo zo dňa 17. marca 1994 - „Zhotovenie vnútorného informačného 
systému" (VIS) je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy a po dokonalom prehodnotení bol 
zástupcami zainteresovaných strán podpísaný. Dodatok č.3 nadobudne účinnosť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní. 

Prípadné ďalšie nevyhnutné zmeny zmluvy resp. dodatkov k uvedenej zmluve budú riešené po 
vzájomnej dohode novým dodatkom (písomnou formou). 

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dva (2) rovnopis. 

V Bratislave dňa 21 . decembra 2009 

(za objednávateľa) 

konateľ 
PharmDr. Ján Mazag 

riaditeľ 
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