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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa) 

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.  

Sídlo:  Strojárenská 13, 040 01  Košice  

Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  

IČO: 31256911  

DIČ: 2021823892  

IČ DPH: SK 2021823892 

Email: stromp@gckosice.sk, geriatria@geriatria.sk  

 

2. Predmet zákazky 

„Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej 

služby“  

3. Druh zákazky 

Zákazka na uskutočnenie služieb v zmysle § 3 zákona 

 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky a trvania zmluvy  

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., Strojárenská 

13, 040 01 Košice, Slovenská republika.  

 

Trvanie zmluvy 

Od 1.06.2016 do 31.05.2017  

 

5. Výsledok verejného obstarávania 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o zabezpečení 

celodenného stravovania, s jedným úspešným uchádzačom (ďalej len “zmluva“), v súlade s 

vymedzením predmetu zákazky. 

6. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia celodenného diétneho stravovania pre pacientov 

verejného obstarávateľa, a to v rozsahu predpísaných diét podľa nasledovnej legislatívy, alebo 

ekvivalentných predpisov:  

mailto:stromp@gckosice.sk
mailto:geriatria@geriatria.sk


2 
 

-  Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady 

stravovania – úprava diétneho systému),  

- Záväzné opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie 

liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18),  

-  Odborné usmernenie č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, 

čiastka 48-51),  

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania,  

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o 

požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia  

- Potravinový kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systém u HACCP ako „Správna 

výrobná prax“.  

-  

Verejný obstarávateľ požaduje:  

-  pripravovať základné i špeciálne diéty, ich rôzne kombinácie v súlade s diétnym 

systémom pre nemocnice (Diétny systém pre nemocnice, vydané v r. 1983, Doc. 

Doberský, Doc. Šimončič, Doc. Bučko a kol., vypracované pre MZ) a pre každú 

ošetrovaciu jednotku samostatne,  

- vypracovať jedálny lístok v súlade s diétnym systémom pre nemocnice v zložení 

raňajky, teplý obed a večera a doručiť jedálny lístok týždeň vopred, najneskôr vždy v 

piatok verejnému obstarávateľovi,  

- podávať teplé večere v dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobota; dva krát v 

týždni sa podáva suchá večera; v prípade suchej večere t. j. streda, nedeľa bude 

pripravený balíček so suchou stravou.  

- aby kvalita, zloženie, gramáž jedla, ako aj ďalšie postupy zodpovedali požiadavkám 

podľa platných predpisov,  

- nepretržitú dodávku stravy, počas 7 dní v týždni, vrátane sviatkov a dní pracovného 

pokoja,  

-  dodávanie stravy v prepravných termo - izolačných kontajneroch (termo - nádobách), 

ktoré sú vo vlastníctve uchádzača,  

- za hygienu termo - nádob bude zodpovedať uchádzač,  

-  použité termo – nádoby budú preberané uchádzačom pri nasledujúcej dodávke stravy 

alebo podľa dohody s verejným obstarávateľom v čase medzi podaním dvoch dávok 

stravy,  

- poskytovanie predmetu zákazky uchádzačom podľa nasledovného časového 

harmonogramu:  

Dovoz raňajok: v čase od 06:45 hod. do 07:00 hod  

Dovoz obedov: v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.  

Dovoz večere: v čase od 16:30 hod. do 16:45 hod 

- dodávku predmetu zákazky na ošetrovacie jednotky v lôžkovej časti v sídle verejného 

obstarávateľa.  

 

Verejný obstarávateľ nepožaduje poskytnúť pre pacientov jedálenské sety s príborom. 
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Množstvo predmetu zákazky: 

 

Číslo 

diéty 
Názov diéty 

Predpokladaný počet diét 

(stravných jednotiek raňajky+obed+večera) 

 

na deň na 12 mesiacov 

1 Kašovitá – ďalšie dni po operácii  3 1 095 

2 Šetriaca – pri tzv. funkčných 

poruchách žalúdk 

33 1 2045 

3 Racionálna 33 1 2045 

4 S obmedzením tukov – pre 

pacientov so ochorením žlčníka a 

pankreasu 

5  

5 Bielkovinová, bezzvyšková – pri 

hnačkách  
1 365 

6 Nízkobielkovinová – pri chorobách 

obličiek 

1 365 

7 Diabetická – pri diabete mellitus / 

cukrovke 

30 1 0950 

8 SPOPLU stravných jednotiek 106 38 690 

 

 

Predpokladané množstvá stravných jednotiek sú zároveň uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy na 

predkladanie cenových ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať 

predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si verejný obstarávateľ vyhradzuje 

právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako sú predpokladané. V prípade, že budú 

objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká uchádzačovi 

automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak ako je definovaný 

v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky za 12 mesiacov: 

196 200 Eur  bez DPH 

 

9. Podmienky účasti 

9.1 Doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

vedenom na Úrade verejného obstarávania – kópia, 

9.2 Zoznam diétnych sestier (minimálne dve diétne sestry), ktoré budú k dispozícii pri 

príprave stravy pre pacientov. V zozname musí byť uvedené meno a najvyššia získaná 

odborná kvalifikácia týchto osôb. Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom 

dodávateľa alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade dodávateľ predloží 

aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie). 
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9.3  Doklady o získaní odbornej spôsobilosti diétnych sestier, ktoré uchádzač uviedol v 

zozname osôb, ktoré má uchádzač k dispozícii na plnenie zmluvy. Uchádzač predloží 

doklady v origináli alebo fotokópii. 

9.4  Vyhlásenie každej z uvedených diétnych sestier, že bude k dispozícii na plnenie 

zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. Vyhlásenie musí obsahovať meno a priezvisko 

osoby, funkciu, získanú odbornú kvalifikáciu, ktorej držiteľom je táto osoba a samotné 

vyhlásenie a podpis tejto osoby. Dodávateľ predloží doklady v origináli alebo overenej 

fotokópii. 

9.5 Cenovú ponuku spracovanú podľa prílohy č.1 Spôsob stanovenia ceny 

 

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

Najnižšia celková cena vrátane DPH v Eurách 

 

11. Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia 

11.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky.  

Obálka ponuky musí byť uzatvorené a označená údajmi: 

a) Adresa verejného obstarávateľa  

b) Adresa uchádzača 

c) Označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“ 

 „Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej 

služby“ 

 

12.  Termín predloženia ponúk 

12.1 Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 11.05.2016 do 12.00 

hod. 

12.2 Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.  

 

13. Vyhodnotenie ponúk 

13.1 Hodnotená bude celková zmluvná cena. Verejný obstarávateľ pridelí poradie od 

najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená 

ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu s DPH. 

13.2  Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne 

oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. 

 

14. Spôsob určenia ceny 

14.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť spracovaná v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena bude uvedená 

v Eurách. 

9.6  Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa prílohy č.1 Spôsob stanovenia ceny 

V cene musia byť zahrnuté všetky činnosti súvisiace s predmetom zákazky (napr. doprava, 

pod.) 

 

15. Obsah ponuky 
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15.1  Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy 

15.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s návrhom uzavretie Zmluvy na zabezpečení 

celodenného stravovania podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (príloha č.2) a so všetkými podmienkami uvedenými v tejto 

výzve. 

15.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude obsahovať doklady uvedené v bode 15.1 až 15.2 

bude z procesu verejného obstarávania  vylúčená.  

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 

16.1 V prílohe je návrh zmluvy, ktorá obsahuje základné podmienky realizácie diela, ktoré 

musia byť úspešným uchádzačom akceptované. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.  

16.2 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného 

rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v 

súťaži skončil ako ďalší v poradí. 

 

Prílohy: 

 

1. Spôsob stanovenia ceny 

2. Návrh zmluvy 

 

Vypracoval: Ing. Vojtech Štromp 

 

      MUDr. Peter Pavlov, MPH 

       riaditeľ 
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Príloha č.2 

 

 
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ CELODENNÉHO STRAVOVANIA 

 podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

 Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv.  

  Lukáša v Košiciach n.o.  

 Sídlo:  Strojárenská 13, 040 01  Košice  

 Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby  

 IČO: 31256911  

 DIČ: 2021823892  

 IČ DPH: SK 2021823892  

 Štatutárny zástupca: MUDr. Peter Pavlov, riaditeľ  

 Osoba oprávnená jednať 

 vo veciach zmluvných: Ing. Martina Oreničová, ekonomická námestníčka 

 Bankové spojenie: VÚB a.s.  

 SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX  

 IBAN: SK86 0200 00 0000 6013 1512  

 Číslo účtu: 60131512/0200  

 Telefón: 055 6824111  

 Fax: 055 6824206  

 E-mail: geriatria@gckosice.sk, orenicova@gckosice.sk 

 Adresa na doručovanie písomností 

 prostredníctvom pošty: Strojárenská 13, 040 01  Košice  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

 Názov:  

. Sídlo:   

 Právna forma:  

 IČO:  

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Štatutárny zástupca:  

 Osoba oprávnená jednať 

 vo veciach zmluvných:  

 Bankové spojenie:  

 SWIFT (BIC) kód banky:  

 IBAN:  

mailto:geriatria@gckosice.sk
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 Číslo účtu:  

 Telefón:  

 Fax:  

 E-mail:  

 Adresa na doručovanie písomností 

 prostredníctvom pošty:  

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 

Táto zmluva na zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia 

opatrovateľskej služby  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 

č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa § 117 zákona. 

 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dodávateľ prehlasuje, že má podnikateľské oprávnenie na predmet tejto zmluvy a 

príslušné rozhodnutia Regionálneho úradu zdravotníctva na prípravu a distribúciu diétneho 

stravovania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 

MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania. Doklady preukazujúce oprávnenosť Dodávateľa sú súčasťou dokumentácie 

verejného obstarávania.  

2. Dodávateľ a Objednávateľ prehlasujú, že majú záujem na obojstrannej spolupráci.  

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je na strane Dodávateľa záväzok zabezpečiť pre 

Objednávateľa celodenné diétne stravovanie pre pacientov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n. 

o. formou dodávky dennej stravy, ktorú tvoria raňajky, obed a večera vrátane nápojov podľa 

požiadaviek a pokynov Objednávateľa a na strane Objednávateľa záväzok dodanú stravu 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  

2. Pri jednotlivých dodávkach stravy sa Dodávateľ zaväzuje stravu pripraviť osobitne 

podľa špecifikácie diét v súlade s platným diétnym systémom pre nemocnice (Diétny systém 

pre nemocnice, vydané v r. 1983, Doc. Doberský, Doc. Šimončič, Doc. Bučko a kol., 

vypracované pre MZ) a pre každú ošetrovaciu jednotku samostatne v zmysle požiadaviek 

Objednávateľa.  

3. Kvalita, zloženie, gramáž jedla, ako aj ďalšie postupy musia zodpovedať požiadavkám 

podľa platných predpisov.  

3. Raňajky, teplý obed, večera sú zložené podľa daného jedálneho lístka, ktorý vypracuje 

Dodávateľ v súlade s diétnym systémom pre nemocnice a týždeň vopred najneskôr vždy v 

piatok doručí Dodávateľ Objednávateľovi.  

4. Teplé večere sa podávajú v dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobota. Dva krát 

v týždni je suchá večera. V prípade suchej večere t. j. streda, nedeľa je pripravený balíček so 

suchou stravou.  
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka stravy bude nepretržitá vrátane sviatkov a dní 

pracovného pokoja.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať stravu v prepravných termo - izolačných kontajneroch 

(termo - nádobách), ktoré sú vlastníctvom Dodávateľa. Za hygienu termo - nádob zodpovedá 

Dodávateľ. Použité termo – nádoby bude Dodávateľ preberať pri nasledujúcej dodávke stravy 

alebo podľa dohody s Objednávateľom v čase medzi podaním dvoch dávok stravy.  

7. Objednávky zo strany Objednávateľa budú realizované podľa potrieb Objednávateľa v 

písomnej podobe a to najneskôr v deň dodania stravy pri dovoze raňajok, kedy Objednávateľ 

odovzdá vodičovi objednávku na ten deň (obed, večera ) a raňajky na ďalší deň. Objednávateľ 

si môže upraviť objednávku (obedy) u dodávateľa na ten istý deň do 09,00 hod. a večeru do 

13,00 hod. telefonický..  

8. Dodávateľ poskytne plnenie predmetu zmluvy uvedené v bode 1 podľa nasledovného 

časového harmonogramu:  

 

Dovoz raňajok: v čase od 06:45 hod. do 07:00 hod  

Dovoz obedov: v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.  

Dovoz večere: v čase od 16:30 hod. do 16:45 hod.  

Miestom dodávky predmetu zmluvy sú ošetrovacie jednotky v lôžkovej časti ústavu v sídle 

objednávateľa na Strojárenskej 13 v Košiciach.  

9. Za prevzatie predmetu zmluvy pri jednotlivých dodávkach stravy je za objednávateľa 

určený zodpovedný zamestnanec – sanitári v kuchynkách na jednotlivých ošetrovacích 

jednotkách a za Dodávateľa stravy vodič Dodávateľa. Pri každom preberaní predmetu zmluvy 

bude vyhotovený písomný záznam o počte a špecifikácii diét, ktorý obidve strany odsúhlasia 

a potvrdia svojim podpisom. Za kvalitu, kvantitu a teplotu dodanej stravy zodpovedá 

Dodávateľ do prevzatia dodávky objednávateľom.  

10. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním povinností podľa tejto 

zmluvy, ak toto nedodržanie zapríčinili okolnosti nezávislé od jeho vôle, ktoré nevedel 

ovplyvniť. Jedná sa najmä, ale nie len o prípady, ak došlo pri príprave stravy, ktorej dodávka 

je predmetom tejto zmluvy k prerušeniu dodávok plynu, vody, elektrickej energie, pri 

preprave technickej závade motorového vozidla alebo v prípade dopravnej nehody. V takom 

prípade sa zaväzuje Dodávateľ zabezpečiť plnenie svojich povinností formou náhradnej 

dodávky suchej stravy, čo bude zohľadnené vo faktúre za dané obdobie. V prípade, ak 

Dodávateľ nevie zabezpečiť náhradnú dodávku stravy, objednávateľ môže zabezpečiť 

dodávku stravy na vlastné náklady a Dodávateľ túto náhradnú dodávku uhradí v plnej výške.  

11. V prípade, ak pri prevzatí predmetu zmluvy vyjde najavo, že počet dávok stravy 

nezodpovedá objednanému počtu, objednávateľ je povinný prevziať dodaný tovar aj v nižšom 

počte a Dodávateľ je povinný do jednej hodiny dodať chýbajúci počet dávok stravy. V 

prípade, ak bude dodávka stravy v omeškaní, Dodávateľ je povinný o tom včas informovať 

objednávateľa.  

12. Dodávateľ súhlasí s vykonaním kontroly kvality dodávanej stravy zo strany 

Objednávateľa.  

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za stravovanie v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a je doložená kalkuláciou, ktorá tvorí Prílohu číslo 1. k tejto zmluve.  
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2. Na poskytnuté plnenia Dodávateľ vystaví faktúru za príslušný mesiac vždy k 1. dňu 

nasledujúceho mesiaca a doručí ju Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, pričom 

Objednávateľ prijatie jedného vyhotovenia faktúry písomne potvrdí.  

3. Splatnosť faktúry si zmluvné strany stanovili na 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednateľovi.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry vystavené Dodávateľom riadne a včas.  

5. V prípade, že sa objednávateľ omešká so splnením si svojej povinnosti zakotvenej v 

bode 3 tohto článku zmluvy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 

0,05% denne z fakturovanej sumy.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa a to dňa 01.06.2016. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy 

zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí 

objednávateľ. 

3. Zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných 

strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami alebo 

ich oprávnenými zástupcami. V prípade, že zmluvu podpisujú zástupcovia na základe 

písomného plnomocenstva, prikladá sa toto plnomocenstvo k tejto zmluve ako jej súčasť.  

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2017.  

6. Zmluva môže byť ukončená:  

 dohodou zmluvných strán,  

 písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je jeden mesiac a táto začína plynúť od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

7. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa 

použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.  

8. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 

odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany 

alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Za deň doručenia sa považuje tretí deň po 

odoslaní tejto písomnosti zmluvnou stranou.  

9. Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať 

sa navzájom o každej zmene svojich kontaktných údajov.  

10. Vo vzájomných vzťahoch i vo vzťahoch k tretím osobám sa zmluvné strany zaväzujú 

konať poctivo, nepoškodzovať svojim konaním dobré meno a povesť oboch zmluvných strán, 

v súlade s bežnými obchodnými zvyklosťami a s ohľadom na svoje možnosti a odôvodnené 

záujmy.  

11. Vzájomné vzťahy medzi zmluvným stranami neupravené priamo touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

12. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

 Príloha č. 1 Spôsob stanovenia ceny  

13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy.  

14. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán a to na 

základe písomných dodatkov.  
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13. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich vôľa 

uzavrieť ju nebola ničím obmedzená, neuzatvárajú ju v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú  

 

Príloha č.1 Spôsob stanovenia ceny  

 

V Košiciach, dňa ..................                                                  V Košiciach, dňa .................... 

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

 MUDr. Peter Pavlov, MPH                                                                               XY  


