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Rámcová dohoda o vykonávaní maliarskych, natieračských 
a súvisiacich prác 

ktorú uzavreli podľa § 83 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v ďalej uvedený deň 

/ďalej len „rámcová dohoda“/ 

 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 

Dolný Kubín 

Sídlo:   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:   00634905 

DIČ:   2020563754 

IČ DPH:  SK2020563754 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:   mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:  043/5801208 

Právna forma:  Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

ako objednávateľ na strane jednej 

a 

 

Obchodné meno: Vladimír Fačko 

Sídlo:   Pokrývač 21, 026 01 Pokrývač 

IČO:   10 849 165 

DIČ:   1021323435 

IČ DPH:  nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:   SK63 0200 0000 0000 0414 3332 

E-mail:   facko.vladimir@centrum.sk 

Tel. kontakt:  0905 631 093 

Právna forma:  živnostník 

Registrácia:  Okresný úrad Dolný Kubín, živnostenský register č. 503-1232 

ako dodávateľ na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1.   Rámcová dohoda je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na 

predmet zákazky: Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín, pod sp. zn. 

mailto:mintal@donsp.sk
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objednávateľa 9/2020/MH. Jednotlivé dojednania rámcovej dohody budú vykladané 
v súlade s podmienkami verejného obstarávania a ponukou dodávateľa podanou do 

verejného obstarávania. 

I.2. Účelom rámcovej dohody je zabezpečenie priebežného vykonávania maliarskych, 

natieračských a súvisiacich prác dodávateľom, a to v súlade so všetkými podmienkami 
dohodnutými rámcovou dohodou, tak aby bol zaistený riadny chod objednávateľa a s tým 

spojené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

I.3. Uzatvorením rámcovej dohody nevzniká dodávateľovi právo a povinnosť vykonávať 
maliarske, natieračské a súvisiace práce, ani  právo na zaplatenie ceny. Objednávateľ bude 

dodávateľa vyzývať k vykonávaniu maliarskych, natieračských a súvisiacich prác podľa 

aktuálnych potrieb a s ohľadom na svoje rozpočtové možnosti.  

I.4. Objednávateľ bude dodávateľa vyzývať k vykonávaniu maliarskych, natieračských 

a súvisiacich prác v súlade s touto rámcovou dohodou. 

II. Predmet rámcovej dohody 

II.1. Predmetom rámcovej dohody je vykonávanie maliarskych, natieračských a súvisiacich prác, 

vrátane všetkých súvisiacich prác, dodávok a služieb (ďalej len „práce“), a to: 

II.1.1. za podmienok dohodnutých rámcovou dohodou, 
II.1.2. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hygienickými normami 

platnými a účinnými v dobe vykonávania prác, 

II.1.3. v súlade s internými predpismi objednávateľa (ďalej len „interné predpisy“) a 
II.1.4. podľa pokynov objednávateľa. 

II.2. Prácami sa rozumejú práce uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

II.3. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní prác vykonať, dodať a poskytnúť objednávateľovi 

všetky práce, dodávky a služby, ktoré sú potrebné k začatiu, vykonávaniu, dokončeniu 

a odovzdaniu prác. 

II.4. Súčasťou prác je najmä: 

II.4.1. dodávka, skladovanie a použitie všetkých materiálov a zariadení týkajúcich sa prác, 
II.4.2. zaistenie a vykonávanie organizačných, stavebných a technologických opatrení 

k riadnemu vykonávaniu prác, 
II.4.3. priebežný odvoz stavebného a iného odpadu vzniknutého pri vykonávaní prác, 

II.4.4. zaistenie ochrany existujúcich plôch, a to aj tých, ktoré nebudú priamo dotknuté 

prácami, ale budú slúžiť k preprave, či uskladneniu materiálov alebo k zariadeniu 
miesta na uskutočnenie prác, pred znečistením a poškodením po celú dobu 

vykonávania prác a uvedenie všetkých týchto dotknutých plôch do pôvodného stavu, 
II.4.5. zaistenie a kontrola miesta na vykonávanie prác a 

II.4.6. uskutočňovanie záverečného hrubého poriadku miesta, ktoré bolo určené na 

vykonávanie prác (dodávateľ je povinný úzko spolupracovať s osobami zaisťujúcimi 
upratovacie služby v priestoroch a na plochách objednávateľa; koordinačnú činnosť 

dodávateľa a upratovacej služby zaistí objednávateľ; dodávateľ je povinný 
rešpektovať pokyny objednávateľa). 

II.5. Dodávateľ prehlasuje, že sa pred podpisom rámcovej dohody oboznámil so všetkými 

rozhodnými okolnosťami a miestom plnenia, a že s ohľadom na svoje znalosti a skúsenosti 
zhotoví práce tak, aby mohli byť riadne užívané k účelu na to určenému, pričom dodávateľ si 

nie je vedomý žiadnych prekážok, ktoré by mu bránili v poskytovaní dohodnutého plnenia 

podľa tejto rámcovej dohody. 

II.6. Dodávateľ za zaväzuje k vykonávaniu prác použiť iba materiály I. triedy. 

II.7. Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že pri vykonávaní prác nepoužije žiadny materiál, 

o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý, a to zvlášť k životnému prostrediu 
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alebo zdraviu osôb. Dodávateľ je povinný vykonávať dôslednú kontrolu nakupovaných 

materiálov, hmôt, surovín a ďalších vecí potrebných k vykonávaniu prác. 

II.8. Dodávateľ je pri určení spôsobu vykonávania prác viazaný príkazmi objednávateľa, pokiaľ 

objednávateľ takéto príkazy udelí. 

III.  Predmet záväzku 

III.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa pokynov a aktuálnych potrieb objednávateľa. 

III.2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané a dokončené práce preberať a platiť dodávateľovi za 

vykonané a dokončené práce cenu dohodnutú podľa rámcovej dohody. 

IV. Výzvy 

IV.1. Rámcová dohoda stanovuje podmienky, za ktorých budú vykonávané práce a upravuje 

vzťahy vznikajúce v tejto súvislosti. 

IV.2. Konkrétne jednotlivé práce (ďalej len „jednotlivá práca“) bude dodávateľ vykonávať na 

základe výziev a objednávok objednávateľa, ktorých obsahom bude vymedzenie 

požadovaných jednotlivých prác (ďalej len „objednávka“). 

IV.3. Objednávateľ vyzve dodávateľa k prehliadke miesta plnenia, pri ktorej si dodávateľ zmeria 
priestory označené dodávateľom k vykonaniu jednotlivých prác pre účely kalkulácie 

a spracovania cenovej ponuky jednotlivých prác. 

IV.4. Obsahom výzvy bude najmä: 

IV.4.1. číslo výzvy, 

IV.4.2. označenie objednávateľa, 
IV.4.3. vymedzenie požadovaných jednotlivých prác, vrátane vymedzenia miesta na 

vykonávanie prác (špecifikácia objektu, miestnosti a podobne), v ktorej majú byť 
vykonané jednotlivé práce (ďalej len „miesto vykonávania prác“) a 

IV.4.4. vymedzenie termínu prehliadky miesta plnenia za účelom zamerania miesta 

vykonávania prác. 

IV.5. Výzva musí byť dodávateľovi doručená v primeranej lehote pred termínom prehliadky miesta 

plnenia, a to s ohľadom na rozsah požadovaných jednotlivých prác. 

IV.6. Na základe prehliadky miesta plnenia dodávateľ spracuje a predloží objednávateľovi 

k odsúhlaseniu cenovú ponuku jednotlivých prác (ďalej len „cenová ponuka“). 

IV.7. Obsahom cenovej ponuky bude najmä: 

IV.7.1. číslo cenovej ponuky, 

IV.7.2. označenie objednávateľa, 
IV.7.3. vymedzenie požadovaných jednotlivých prác, vrátane vymedzenia miesta 

vykonávania prác, rozsahu a popisu jednotlivých prác, 
IV.7.4. cenová kalkulácia jednotlivých prác spracovaná v súlade s touto rámcovou dohodou 

a prehliadkou miesta plnenia. 

IV.8. Objednávateľ na základe cenovej ponuky spracuje a odošle dodávateľovi objednávku 

a výzve dodávateľa k vykonaniu jednotlivých prác. 

IV.9. Obsahom objednávky bude najmä: 

IV.9.1. číslo objednávky, 

IV.9.2. označenie objednávateľa, 

IV.9.3. vymedzenie požadovaných jednotlivých prác, vrátane vymedzenia miesta 
vykonávania prác, rozsah a popis jednotlivých prác, 

IV.9.4. odsúhlasená cenová ponuka dodávateľa, 
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IV.9.5. vymedzenie termínu odovzdania a prevzatia miesta vykonávania prác, 
IV.9.6. vymedzenie termínu začatia vykonávania jednotlivých prác, 

IV.9.7. vymedzenie termínu dokončenia jednotlivých prác a 
IV.9.8. vymedzenie termínu odovzdania a prevzatia dokončených jednotlivých prác. 

IV.10. Objednávka musí byť doručená v primeranej lehote pred termínom odovzdania a prevzatia 

miesta vykonávania prác, a to s ohľadom na rozsah požadovaných jednotlivých prác. 

IV.11. Dodávateľ je povinný vykonať jednotlivé práce stanovené objednávateľom v objednávke, 

prípadne vyplývajúce z rámcovej dohody za podmienok stanovených v objednávke 

a dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

IV.12. Výzvy a objednávky budú doručené písomne na adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví 

rámcovej dohody, prípadne e-mailom. 

V. Cena 

V.1. Cena za vykonávanie prác je stanovená na základe záväzných jednotkových cien 
a predpokladaného objemu prác stanovených rozpočtom (orientačným), uvedeným v prílohe 

č. 1 a je dohodnutá vo výške: 

Cena bez DPH: 28 170 EUR (slovom: dvadsaťosemtisícstosedemdesiat eur) 

V.2. Cena za skutočne vykonané jednotlivé práce podľa tejto rámcovej dohody a výzvy bude 
stanovená na základe jednotkových cien prác a skutočne vykonaných jednotlivých prác 

(ďalej len „cena za čiastkové plnenie“).  

V.3. Jednotkové ceny prác sú stanovené ako pevné, najviac prípustné a neprekročiteľné. 

V.4. Jednotkové ceny prác zahŕňajú všetky náklady dodávateľa spojené so splnením jeho 

povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody a výzvy, vrátane nákladov na prístroje, nástroje, 
materiál (krycie fólie, lepiace pásky a podobne), náklady na prepravu, náklady na dodávku 

materiálov, náklady na poistenie, dane, clá, správne poplatky a poplatky za vykonanie 

predpísaných skúšok a zabezpečenie prehlásenia o zhode, certifikátov a atestov všetkých 
materiálov, všetkých prevádzkových nákladov dodávateľa, náklady na mzdy zamestnancov, 

zisk a akýkoľvek ďalší výdaj spojený s vykonávaním prác. Objednávateľ nie je povinný 
hradiť v súvislosti s touto rámcovou dohodou a výzvou žiadne iné finančné čiastky, než cenu 

za čiastkové plnenie a prípadne príslušnú DPH. Dojednaním tohto odstavca nie je dotknuté 
právo dodávateľa na prípadnú úhradu zmluvnej pokuty, úroku z omeškania či iných sankcií 

a právo na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej objednávateľom. 

VI. Fakturácia a platobné podmienky 

VI.1. Ak je dodávateľ povinný podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) uhradiť v súvislosti s poskytovaním plnenia 
podľa rámcovej dohody DPH a práce nepodliehajú režimu prenesenej daňovej povinnosti 

podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, je objednávateľ povinný dodávateľovi takú DPH 

uhradiť. Dodávateľ zodpovedá za to, že sadzba DPH bude vo vzťahu ku všetkým plneniam 
na základe rámcovej dohody stanovená v súlade právnymi predpismi platnými a účinnými 

k okamžiku uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  

VI.2.   Objednávateľ bude uhrádzať dodávateľovi cenu za čiastkové plnenie a prípadnú DPH na 

základe faktúry (ďalej len „faktúra“) vystavenej za jednotlivé práce vykonané na základe 

príslušnej výzvy. Dátum zdaniteľného plnenia je vždy deň prevzatia a odovzdania 

dokončených jednotlivých prác objednávateľom, na ktoré je faktúra vystavovaná.  
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VI.3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH, vrátane prípadnej 
informácie, že vykonané práce podliehajú režimu prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 

ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, faktúra musí 

spĺňať náležitosti účtovného dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

VI.4. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi pred vystavením každej faktúry súpis 
vykonaných, dodaných a poskytnutých prác, dodávok a služieb (ďalej len „súpis“) 

ocenených v súlade s prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody. Súpis bude obsahovať rozsah 

všetkých prác, dodávok a služieb vykonaných, dodaných a poskytnutých pri vykonávaní 
jednotlivých prác na základe príslušnej výzvy. Dodávateľ je povinný predložiť súpis 

objednávateľovi pred vystavením faktúry k odsúhlaseniu, a to k dňu prevzatia a odovzdania 
dokončených jednotlivých prác objednávateľom a faktúra musí byť vystavená až po 

odsúhlasení súpisu objednávateľom. 

VI.5. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho 
obdŕžania. Ak objednávateľ vyjadrí nesúhlas so súpisom, prerokujú zmluvné strany výhrady 

objednávateľa k súpisu a dodávateľ potom predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu 

opravený súpis.  

VI.6. Dodávateľ vystaví faktúru najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia súpisu 
objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť súpis podpísaný 

objednávateľom. 

VI.7. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom. 

VI.8. Cena za čiastkové plnenie, prípadne jej časť, vyúčtovaná faktúrou a prípadná DPH je 

uhradená vždy dňom jej odpísania z bankového účtu objednávateľa.  

VI.9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zadržať 20 % z fakturovanej sumy až 

do termínu odstránenia prípadných vád, ktoré sa vyskytnú pri preberaní jednotlivých prác. 

Úhrada tejto časti bude vykonaná so splatnosťou 60 dní po odstránení všetkých vád 

vykonaných prác. 

VI.10. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadne zálohy. 

VII. Miesto plnenia 

VII.1. Miestom plnenia sú všetky priestory objednávateľa, ktoré vyplývajú z rámcovej dohody alebo 
jej príloh, hlavne priestory Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégé 

Dolný Kubín. 

VIII. Termíny plnenia 

VIII.1. Dodávateľ je povinný vykonávať práce podľa pokynov a aktuálnych potrieb objednávateľa 

v termínoch podľa výzvy a rámcovej dohody. 

VIII.2. Termíny a lehoty sú alebo môžu byť stanovené nasledovne: 

VIII.2.1. termín obhliadky miesta vykonávania prác: do dvoch pracovných dní po 

doručení výzvy, 
VIII.2.2. termín prevzatia a začatia vykonávania jednotlivých prác: podľa plánu 

maliarskych a natieračských prác a na základe vystavenej objednávky – 
nástup do dvoch pracovných dní, 

VIII.2.3. termín dokončenia jednotlivých prác: v primeranej lehote po začatí 

vykonávania jednotlivých prác, a to s ohľadom na rozsah požadovaných 
jednotlivých prác – podľa dohody (termín dokončenia bude uvedený na 

objednávke), 
VIII.2.4. termín odovzdania a prevzatia dokončených jednotlivých prác: bez zbytočného 

odkladu po dokončení jednotlivých prác.  

VIII.3. Dodávateľ je povinný vykonávať práce podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa. 
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Z dôvodu zníženia vplyvu maliarskych a natieračských prác na bežný chod nemocnice, 
objednávateľ preferuje práce vykonávať v pracovných dňoch od 14:00 do 20:00 hod., 

o víkendoch a štátnych sviatkoch.  

VIII.4. Objednávateľ po vzájomnej dohode s dodávateľom je oprávnený ustanoviť individuálnu 

dobu pre realizáciu jednotlivých prác. 

VIII.5. Ak dodávateľ zistí v priebehu vykonávania prác, že nebude môcť dodržať termíny plnenia 

ustanovené v čl. VIII., bod VIII.2. tejto dohody, objednávateľ je povinný na to upozorniť. 

Tým nie sú dotknuté ďalšie povinnosti dodávateľa, najmä povinnosť zaplatiť zmluvnú 

pokutu za omeškanie prác a zodpovednosť dodávateľa za škodu.  

IX. Miesto vykonávania prác 

IX.1. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať miesto vykonávania prác od objednávateľa v termíne 

dohodnutom podľa čl. VIII., bod VIII.2.2. tejto dohody. 

IX.2. Dodávateľ je povinný užívať miesto vykonávania prác len na účely súvisiace s vykonávaním 
dohodnutých prác a pri užívaní miesta vykonávania prác je povinný dodržiavať všetky právne 

predpisy. 

IX.3. Dodávateľ je povinný skladovať všetky materiály, výrobky, technické vybavenie a zariadenia 

dodané na miesto vykonávania prác tak, aby nedošlo k ich strate, odcudzeniu, poškodeniu 

alebo zničeniu. 

IX.4. Dodávateľ je povinný po celú dobu vykonávania prác na mieste určenom, prípadne pri 

odstraňovaní vád a nedorobkov zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady 
odpady a nečistoty vzniknuté vykonávaním prác a je povinný riadne zabezpečiť miesto na 

vykonávanie prác proti vniknutiu cudzích osôb, s výnimkou oprávnených osôb. 

X. Práva a povinnosti objednávateľa 

X.1. Objednávateľ je oprávnený pravidelne kontrolovať vykonanie prác. 

X.2. Objednávateľ je povinný oboznámiť dodávateľa s internými predpismi objednávateľa. 

X.3. Objednávateľ je povinný poskytovať dodávateľovi energie (studenú a teplú vodu, elektrickú 

energiu) v miere nevyhnutnej pre riadne vykonanie prác. Náklady na energie nesie 

objednávateľ. 

XI. Práva a povinnosti dodávateľa 

XI.1. Dodávateľ vykoná práce na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých 

ustanovení a predpisov týkajúcich sa BOZP a PO. 

XI.2. Dodávateľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektu počas 

realizácie prác. 

XI.3. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na majetku objednávateľa, 

ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto rámcovej dohody. 

XI.4. Dodávateľ nevykoná žiadne zmeny a práce naviac bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia 

objednávateľom. 

XI.5. Vykonané práce alebo ich časť sa stáva majetkom objednávateľa pri preberacom konaní. 

XII. Záruka za vykonané práce a zodpovednosť za vady 

XII.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet rámcovej dohody je zhotovený podľa platných 

noriem. 

XII.2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré predmet rámcovej dohody má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní vykonaných prác zodpovedá dodávateľ 

iba vtedy, ako boli spôsobené porušením jeho povinností. 
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XII.3. Záručná lehota za vykonané práce je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania prác 

a uvedenia do prevádzky. 

XII.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za 
vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 

úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov. 

XII.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 

písomnou formou u dodávateľa. 

XII.6. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu rámcovej dohody 
do 48 hodín od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 

a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 

XII.7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup pri ich 

odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam. 

XII.8.   Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch vykonania prác stanovených 

touto rámcovou dohodou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 
XIII. Sankcie 

XIII.1. Dodávateľ berie na vedomie, že práce sú nevyhnutné pre chod objednávateľa ako zariadenia 
určeného na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Z tohto dôvodu je kladený 

zvýšený dôraz na dodržiavanie akosti práce a termínov plnenia. 

XIII.2. Ak poruší dodávateľ povinnosť odovzdať práce objednávateľovi v termíne dohodnutom 
podľa čl. VIII., bod VIII.2.4. tejto dohody, je dodávateľ povinný uhradiť dodávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny čiastkového plnenia za každý začatý deň omeškania. 

XIII.3. Ak poruší dodávateľ povinnosť odstrániť v dohodnutej dobe vady prác, je povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny čiastkového plnenia za každý začatý 

deň omeškania. Omeškanie s plnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety je ukončené 

dňom, kedy bude začatá náprava dodávateľom alebo obstaraním náhradného plnenia 

objednávateľom na náklady dodávateľa. Úhradou zmluvnej pokuty nie sú dotknuté práva 

objednávateľa z vadného plnenia dodávateľa.  

XIII.4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, dodávateľ môže fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň 

omeškania. 

XIV. Doba trvania rámcovej dohody 

XIV.1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na obdobie 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 28 170 EUR bez 

DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

XV. Poistenie 

XV.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude mať po celú dobu trvania rámcovej dohody až do doby 

uplynutia záručnej doby dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

dodávateľom pri výkone realizácií dohodnutých prác s limitom poistného plnenia minimálne 

vo výške 10 000 EUR. 

XV.2. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu do 15 dní od uzavretia 

rámcovej dohody. 

XV.3. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú uplatniť poistnú udalosť u poisťovne bez zbytočného 

odkladu. 

XVI. Zánik rámcovej dohody 

XVI.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody môže oprávnená 
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zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od rámcovej dohody a požadovať od povinnej 

zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla. 

XVI.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať 
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody. Úplná alebo 

čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

XVI.3. Rámcovú dohodu je možné zrušiť: 

XVI.3.1. dohodou zmluvných strán, 

XVI.3.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, 
s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

XVII. Vyššia moc 

XVII.1. Pre účely tejto rámcovej dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 

ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď.. 

XVIII. Záverečné ustanovenia 

XVIII.1. Zmluvné strany za zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody budú 

riešiť osobným rokovaním o možnej dohode.  

XVIII.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia rámcovej dohody a dodávateľ 1 vyhotovenie 

XVIII.3. Táto rámcová dohoda môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými 

a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

XVIII.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto rámcovou dohodou, ktoré táto rámcová dohoda 
výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

XVIII.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s ňou sú 

oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike. 

XVIII.6. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy 
ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy uzatvorené v 

akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto 

zmluvy. 

XVIII.7. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto rámcovej dohody z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo 

ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré 
nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti rámcovej dohody z dôvodu jej povahy, predmetu, 

alebo okolností, za ktorých bola táto rámcová dohoda uzavretá, ostávajú ostatné 
ustanovenia tejto rámcovej dohody, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, 

v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného 

ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto rámcovou dohodou budú 
aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac 

zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri uzatvorení rámcovej dohody. 
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XVIII.8. Ak podľa ustanovení tejto rámcovej dohody má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo 
oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva 

zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným 
listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. 

Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto 
písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho 

dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade 

osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu 
osobného doručovania. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú 

zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila. 

XVIII.9. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

XVIII.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je: Príloha č. 1. 

XVIII.11. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto rámcovej 
dohody, túto dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 

vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako 
prehlasujú, že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, rozumejú jej a súhlasia s ňou, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 
 

 
 

Dodávateľ Objednávateľ 

V Dolnom Kubíne, dňa 18.05.2020 V Dolnom Kubíne, dňa 18.05.2020 

__________________________________ __________________________________ 

 
Vladimír Fačko 

Živnostník 

 
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice 

 
 

  

 


