
Rámcová dohoda  

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle § 64 ods. 4 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

Zmluvné strany 

Verejný obstarávateľ - objednávateľ:  

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 

Sídlo: Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 

IČO: 31 824633 

DIČ: 202 1015876 

Bankové spojenie: VÚB, a,s 

Číslo účtu: 1783841256/0200 

Zastúpený: PaedDr. László Kulich, riaditeľ 
(ďalej len “objednávate“)   

 

 

Právnická osoba - zhotoviteľ: DATACOM Systems, s.r.o. 

Zapísaný v obchodnom registri v Ostravě, oddiel C, vložka  41884 

Sídlo: Křižkovského 112/6, Valašské Meziříčí 75701  

IČO: 27801641  

DIČ: CZ27801641  

IČ DPH:  

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Valašské Meziříčí  

Číslo účtu: 254709386/0300  

Zastúpený: Josef Nachtigal, Jiří Flodr – jednatelé společnosti 

 

(ďalej len “zhotoviteľ”)  

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu (ďalej len dohoda) ako výsledok 

podprahovej zákazky s názvom „Dodávka  montáž dorozumievacieho zariadenia pacient – 

sestra“, súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku ÚVO č. 192/2012 

dňa 04.10.2012 pod číslom WYT 11661  a súťažnými podkladmi.   

 

 

Článok I. 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na vlastné nebezpečie, za podmienok 

dohodnutých v tejto dohode pre objednávateľa vykonať dielo s názvom  Dodávka  

montáž dorozumievacieho zariadenia pacient – sestra,  počas platnosti tejto dohody na 

základe jednotlivých objednávok, pričom nesmie byť prekročený finančný limit 

stanovený predpokladanou hodnotou zákazky  a to do 40 000 eur bez DPH.  

2. Plnenie dohody je možné len na základe objednávok vystavených objednávateľom 

odsúhlasených a potvrdených zhotoviteľom v čase platnosti tejto  dohody. 



3. Objednávky sa budú podľa poradia  chronologicky číslovať. Po podpise tejto dohody môže 

byť vystavená prvá objednávka. Oprávnenou osobou za obstarávateľa vystavovať 

objednávky  je Mgr. Silvia Mechurová – zástupca riaditeľa. 

4.  Miestom vykonania diela je  pracovisko objednávateľa:  

      Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 

 

Článok II. 

Čas plnenia 
 

1. Táto rámcová dohoda (ďalej len dohoda) sa uzatvára na čas  určitý  s platnosťou 24 

mesiacov od podpisu  obidvoma zmluvnými stranami. Platnosť tejto dohody rovnako 

skončí, ak skôr ako uplynie doba platnosti dohody, bude vyčerpaný finančný limit tejto 

rámcovej dohody uvedený v čl. III. bod. 1.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela podľa článku I. tejto dohody dňom 

vystavenia   prvej objednávky. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo, ktoré bude predmetom jednotlivých objednávok 

v stanovenom termíne uvedenom v objednávke. 

4. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju objednávateľovi v lehote jeden deň 

po ukončení zhotoveného diela. 

 

 

Článok III. 

Cena predmetu dohody 

 

1. Cena predmetu dohody, respektíve súhrn  cien všetkých objednávok, nesmie byť počas 

doby platnosti tejto dohody rovný alebo vyšší ako 40 000 eur bez DPH (slovom  štyridsať 

tisíc eur). 

2. Za zhotoviteľom riadne zhotovené,  odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo za 

podmienok dohodnutých v tejto dohode, objednávateľ zaplatí v zmysle zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov zhotoviteľovi cenu uvedenú vo faktúre, 

v súlade s oddielom B.4.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tejto dohody, a dohodnutú 

podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

3. Cena diela uvedená v objednávkach  sa uvádza v členení: 

 cena diela bez DPH: 39.818,82-EUR  

 DPH: 7963,76-EUR 

 Celková cena diela s DPH: 47.782,85-EUR 

4. V cene diela sú obsiahnuté aj náklady na prípravu staveniska, prevádzku, vypratanie a 

vyčistenie staveniska zhotoviteľom. 

5. Ceny dodávok a prác spojených s predmetom zákazky nezahrnutých v oddiele B.4.1 

( ďalej len príloha) musia byť objednávateľom vopred písomne odsúhlasené, cena však 

nesmie prekročiť limit 40 000 bez DPH.  

 

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo uhradiť faktúru, pričom položky uvedené 

v nej sú preukázateľné a dokladované rozpočtom odsúhlaseným objednávateľom, 

zhotoviteľom a stavebným dozorom. 



2. Doba splatnosti faktúry je  30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym 

predpisom alebo náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, má objednávateľ právo vrátiť 

faktúru do 14 dní od doručenia faktúry na prepracovanie resp. doplnenie.  

Oprávneným vrátením faktúry sa preruší lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti 

začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok V. 

Odovzdanie diela 

 

1.   Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni 

vopred. 

2. O odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela 

v čase prevzatia objednávateľom. Za objednávateľa je oprávnenou osobou na prevzatie 

diela PeaDr. László Kulich -  riaditeľ pracoviska objednávateľa, na ktorom bolo dielo 

vykonávané. 

3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ špecifikovať 

zhotoviteľovi v zápise o prevzatí. 

 

Článok VI. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto dohody bude zhotovený v kvalite 

zodpovedajúcej príslušným technickým normám. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi, uvedené v odovzdávajúcom protokole a ktoré zhotoviteľ  v dohodnutom 

termíne neodstráni. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť zistené vady. Nástup na 

záručnú opravu je 24 hodín od  nahlásenia vady. 

4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení 

vady. 

5. Záručná doba je 36  mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela 

objednávateľovi po odstránení prípadných závad. 

 

Článok VII. 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku a v priestoroch, po ktorých sa pohybuje zachovávať 

čistotu a poriadok, odstraňovať svoje odpady a nečistoty vzniknuté vykonávaním prác. 

1.1 Likvidáciu odpadu, ktorý vzniká v súvislosti so zhotovením diela zabezpečí sám 

zhotoviteľ na vlastné náklady. 

2. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu dohody je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  všetkých osôb v danom objekte a to 

najmä: 



2.1 Predloží dokumentáciu o školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP, ktorí 

budú pracovať na realizovanom projekte nie staršiu ako 2 roky, predloží zoznam 

zamestnancov ktorí budú  pracovať na realizovanom  projekte    a zabezpečí ich účasť na 

vstupnom školení o BOZP u objednávateľa. 

2.3 Predloží zoznam pracovníkov špeciálnych profesií ktorí budú pracovať na realizovanom  

projekte a ich oprávnenia. 

2.4 Predloží doklad  o absolvovaní  preventívnych  lekárskych  prehliadok  pracovníkov 

zaradených do 3. a 4. kategórie podľa NV 357/2006 Z. z., 

2.5 Písomne prevezme internú dokumentáciu o BOZP objednávateľa a zaviaže  sa,  že ju 

bude dodržiavať,  najmä Smernicu o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 

stavenisko (NV SR č. 369/2006  Z. z.).  

3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu  dohody je povinný dodržiavať  predpisy 

a protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce a to najmä: 

3.1 predloží dokumentáciu o školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred 

požiarmi, ktorí budú pracovať na realizovanom projekte nie staršiu ako 2 roky,  

3.2 písomne prevezme internú dokumentáciu objednávateľa a zaviaže sa že ju bude 

dodržiavať, 

3.3 predloží zoznam zamestnancov ktorí budú pracovať na realizovanom projekte 

a zabezpečí ich účasť na vstupnom školení o ochrane pred požiarmi u objednávateľa, 

3.4 zabezpečí pracovisko dostatočným počtom vhodných technických, prostriedkov ochrany 

pred požiarmi, 

3.5 vytvorí protipožiarnu hliadku pracoviska a zabezpečí jej preukázateľnú odbornú prípravu, 

3.6 pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiarov a v mimopracovnom čase bude postupovať v zmysle 

ustanovení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MV SR č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, 

3.7 o vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bude písomne 

informovať objednávateľa,  

3.8 je povinný správať sa tak, aby v dôsledku jeho konania nemohol vzniknúť požiar,  

3.9 za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi a prípadnú vzniknutú škodu zodpovedá 

v plnom rozsahu. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, 

zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. 

5. Za bezpečnosť práce, vrátane pracovnoprávnej zodpovednosti, za svojich zamestnancov 

vykonávajúcich práce na pracovisku objednávateľa, zodpovedá  zhotoviteľ. 

 

 

 

 

Článok VIII. 

Úrok z omeškania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú voči sebe navzájom uplatňovať úroky z omeškania 

za dodávky podľa tejto dohody. 

 

 

Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto  dohody v prípade, ak zhotoviteľ 

závažným spôsobom, napriek písomnému upozorneniu poruší ustanovenie tejto dohody. 



Za  závažné porušenie tejto dohody sa považuje najmä zmena dohodnutej ceny v zmysle 

článku III., nedodržanie dohodnutého termínu plnenia o viac ako 10 dní, opakované 

nekvalitné vykonanie  prác. 

2. Odstúpenie od dohody  podľa bodu 1 čl. IX musí mať písomnú formu a musí byť 

doručené zhotoviteľovi. Právne účinky odstúpenia od dohody nastávajú dňom doručenia 

písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení od dohody. 

 

3. Platnosť dohody môže zaniknúť výpoveďou jednej zo zmluvných strán bez uvedenia 

dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac, začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Za 

doručenie sa považuje aj odmietnutie zmluvnej strany prevziať podanie zmluvnej strany. 

 

 

Článok X. 

Vyššia moc 

 

1. Pre účely tejto dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré zmluvné strany nemôžu 

ovplyvniť ako vojna, zemetrasenie, živelné pohromy, teroristický výbuch, požiar 

spôsobený živlom. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie 

zmluvných záväzkov v dôsledku vyššej moci. 

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto dohodou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva 

rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi 

spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ 

preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti 

s vykonaním diela zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto dohody overenú kópiu platnej 

poistnej zmluvy o poistení náhrady škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika. Táto 

poistná zmluva bude neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie z použitého postupu 

verejného obstarávania. 

5. Neoddeliteľnú prílohu  tejto dohody tvorí cenník, ktorý zodpovedá predloženej ponuke 

úspešného uchádzača v použitom postupe verejného obstarávania. 

6. V prípade neschopnosti  zhotoviteľa plniť svoj záväzok v priebehu platnosti tejto dohody, 

objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť plnenie dočasne iným spôsobom.    

7. V prípade, že finančný limit rámcovej dohody nebude vyčerpaný v priebehu  účinnosti 

rámcovej dohody, t.j. v priebehu 24 mesiacov od jej podpisu, objednávateľ  si vyhradzuje 

právo dodatkom predĺžiť čas platnosti rámcovej dohody až do vyčerpania finančného 

limitu rámcovej dohody, avšak platnosť rámcovej dohody môže byť najviac štyri roky. 

8. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade 

vlády SR v súlade s ust. Zákona č. 546/2010 Z. z.. 



9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu pred podpísaním riadne prečítali, že 

bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

 

Kolárovo, dňa 16.11.2012. Kolárovo, dňa 16.11.2012 

 

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

 

Josef Nachtigal, Jiří Flodr PaedDr. László Kulich 

     jednatelé společnosti   riaditeľ 

 

 

 


