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Rámcová dohoda o poskytovaní revízií elektrických zariadení, 
bleskozvodov a spotrebičov 

ktorú uzavreli podľa § 83 a nasl. ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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: OPAlight.SK, s.r.o. 

Sídlo:   Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

Štatutárny orgán: Gabriel Štrbík, konateľ 

IČO:   51712831 

DIČ:   21108583 

IČ DPH:  nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK53 1100 0000 0029 4207 6286 

E-mail:   g.strbik@gmail.com 

Tel. kontakt:  0908 168 147 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 

45306/T 

  

ako poskytovateľ na strane druhej 

t a k t o :  
 

I. Úvodné ustanovenia 

I.1.  Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na predmet 
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zákazky „Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov“, ktoré 
realizoval objednávateľ v súlade s § 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 

verejnom obstarávaní“). 

II. Predmet  a účel rámcovej dohody 

II.1.   Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri plnení 

záväzku poskytovateľa poskytnúť na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa 

poskytovanie služieb k zariadeniam objednávateľa, ktorých bližšia špecifikácia je v prílohe 
č. 1 tejto dohody (ďalej len „zariadenia“), a to všetko v súlade so súťažnými podkladmi 

z verejného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté služby prevezme 

a zaplatí za ne poskytovateľovi cenu podľa prílohy č. 1 tejto dohody.  

II.2.   Účelom rámcovej dohody je uskutočňovanie periodických a východiskových revízií 

elektrických inštalácii, elektrických spotrebičov a bleskozvodov (ďalej len „revízie“), ktoré 
budú uskutočňované v rozsahu a termínoch podľa prílohy č. 1 tejto dohody. Jednotlivé 

dojednania rámcovej dohody budú vykladané v súlade s podmienkami verejného 

obstarávania a ponukou poskytovateľa podanou do verejného obstarávania. 

II.3.   Revízie budú uskutočňované podľa vytvoreného harmonogramu. Uskutočňovanie revízií na 

jednotlivých nemocničných oddeleniach je potrebné dopredu dohodnúť priamo so 
zástupcami jednotlivých oddelení, tak aby bol zaistený riadny chod objednávateľa a s tým 

spojené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Revízne správy budú vyhotovené 
v elektronickej podobe (CD) a 2x v písomnej forme a budú obsahovať všetky požadované 

náležitosti. Pri akejkoľvek rekonštrukcii a zhotoveniu novej elektroinštalácie objednávateľ 

požaduje súčinnosť od poskytovateľa.  

II.4.  Poskytovateľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom požadovaných služieb a ich 

špecifikáciou, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohode, pričom konštatuje, že 
má k dispozícii všetky informácie a podklady potrebné na vyhotovenie revíznych správ. 

Poskytovateľ vzhľadom na uvedené prehlasuje, že revízne správy zhotoví za dohodnutú cenu 
v požadovanom rozsahu a čase, a to aj v prípade, ak sa ukáže potreba vykonať služby 

a činnosti, s ktorými poskytovateľ pri uzatváraní tejto dohody nerátal, resp. tieto v cenovej 

ponuke nie sú, alebo sú ocenené alebo uvedené nesprávne.   

II.5. Akákoľvek zmena predmetu rámcovej dohody, ceny alebo času plnenia je možná len na 

základe písomného dodatku k tejto rámcovej dohode. 

III. Rozsah služieb a miesto plnenia 

III.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto 

rámcovej dohody.  

III.2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby preberať a platiť poskytovateľovi za vykonané 

a dokončené služby cenu dohodnutú podľa prílohy č. 1 tejto dohody. 

III.3. Miestom plnenia služieb sú všetky priestory objednávateľa, ktoré vyplývajú z rámcovej 

dohody alebo jej prílohy, hlavne priestory Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši Jégé Dolný Kubín, kde sa zariadenia nachádzajú. 

III.4. Poskytovateľ prehlasuje, že dohodnuté služby budú uskutočňovať iba vyškolení pracovníci. 

Príslušné potvrdenie, osvedčenie, zápisy a iné podobné listiny k preukázaniu splnenia 

podmienok pred kontrolnými orgánmi odovzdá poskytovateľ bezodkladne objednávateľovi. 

Zároveň poskytovateľ prehlasuje, že sa títo pracovníci podrobia školeniu bezpečnosti 
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a ochrane zdravia pri práci u objednávateľa. 

IV. Objednávanie služieb 

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

vzťahy vznikajúce v tejto súvislosti. 

IV.2. Konkrétne jednotlivé služby (ďalej len „jednotlivé služby“) bude poskytovateľ vykonávať 

na základe objednávok objednávateľa, ktorých obsahom bude vymedzenie požadovaných 

jednotlivých služieb. 

IV.3. Poskytovateľ je povinný vykonať jednotlivé služby stanovené objednávateľom v objednávke, 

prípadne vyplývajúce z rámcovej dohody za podmienok stanovených v objednávke 

a dohodnutých v tejto rámcovej dohode. 

IV.4. Objednávky budú doručené písomne na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví rámcovej 

dohody, prípadne e-mailom. 

V. Lehoty plnenia 

V.1. Zmluvné strany sa dohodli na výkone revízií podľa prílohy č. 1, a to na základe 

navrhovaného plánu odborných prehliadok a kontrol.  

V.2. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto rámcovej dohody je poskytovateľ povinný uskutočňovať 

pravidelné služby v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnou normou. 

V.3. Poskytovateľ je povinný dohodnúť s objednávateľom termín uskutočnenia jednotlivých 

revízií, ktorý bude vyznačený poskytovateľom v objednávke a na základe vykonaných služieb 

bude vypracovaná revízna správa so všetkými náležitosťami podľa normy STN. 

V.4. Poskytovateľ vypracuje revíznu správu najneskôr 7 dní po vykonaní opakovanej prehliadky 

(revízie). 

VI. Cena  

VI.1. Celková cena za vykonávanie služieb je stanovená na základe záväzných jednotkových cien 

a predpokladaného objemu prác stanovených rozpočtom (orientačným), uvedeným v prílohe 

č. 1 a je dohodnutá vo výške: 

Celková cena bez DPH: 10 860, 80 EUR (slovom: desaťtisícosemstošesťdesiat eur 

a osemdesiat centov) 

VI.2. Cena sa skutočne vykonané jednotlivé služby podľa tejto rámcovej dohody bude stanovená 

na základe jednotkových cien a skutočne vykonaných prác (ďalej len „cena za čiastkové 

plnenie“).  

VI.3. Jednotkové ceny služieb sú stanovené ako pevné, najviac prípustné a neprekročiteľné. 

VI.4. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady poskytovateľa spojené so splnením jeho povinností 

vyplývajúcich mu z rámcovej dohody, vrátane nákladov na prístroje, prepravu, poistenie 

a iných výdavkov spojených s vykonávaním revíznych činností. 

VII. Platobné podmienky a fakturácia 

VII.1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu za čiastkové plnenie a prípadnú DPH po 

odovzdaní revíznych správ objednávateľovi. 



Strana 4 z 6 

 

VII.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu na základe faktúry predloženej poskytovateľom za 

predpokladu, že revízna správa alebo revízne správy budú dodané riadne a včas a v súlade s 

touto rámcovou dohodou a prípadne ďalšími podmienkami bližšie určenými objednávateľom 

v objednávke.  

VII.3. Faktúra je splatná do 60-tich dní odo dňa doručenia faktúry. Deň zaplatenia ceny je 

deň pripísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. 

VII.4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou a jej prílohou bude odborná prehliadka potvrdená oprávnenou osobou 

objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového 

dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ 

oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s 

doplnenou prílohou plynie nová 60-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia 

poskytovateľovi. 

VII.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vo všetkých faktúrach uvádzať názov tejto rámcovej dohody, 

dátum uzatvorenia rámcovej dohody a názov objektu, ktorý bude predmetom fakturácie. 

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady plnenia 

VIII.1. Poskytovateľ poskytuje záruku za akosť na poskytnuté služby v dĺžke 6 mesiacov, a to 

odo dňa prevzatia revíznej správy objednávateľom. Záručná doba trvá aj po ukončení 

rámcovej dohody. 

VIII.2. Poskytovateľ zodpovedá za vady služieb, ktoré sú v dobe prevzatia revíznej správy, ďalej 

poskytovateľ preberá záväzok a zodpovednosť za vady služieb, ktoré sa vyskytnú v priebehu 

záručnej doby. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli po prevzatí revíznej správy 

spôsobené objednávateľom alebo zásahom vyššej moci. Vadou služby je myslená vada na 

uskutočnenej revízii elektrického zariadenia, spotrebiča alebo bleskozvodu alebo chybne 

vypracovaná revízna správa. 

IX. Doba trvania rámcovej dohody 

IX.1. Rámcová dohoda za uzatvára na dobu určitú, a to do konca roka 2021 alebo do vykonania 

všetkých požadovaných revízií podľa prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. 

X. Poistenie 

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

uplynutia záručnej doby dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

poskytovateľom pri výkone dohodnutých služieb. 

X.2. Poskytovateľ je povinný predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu do 15 dní od uzavretia 

rámcovej dohody. 

X.3. Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú uplatniť poistnú udalosť u poisťovne bez 

zbytočného odkladu. 

XI. Sankcie 

XI.1. V prípade, že objednávateľ nedodrží dobu splatnosti faktúr podľa článku VII., bod VII.3. 

tejto rámcovej dohody, má poskytovateľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 

% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
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XI.2. V prípade, že poskytovateľ nedodá objednávateľovi revíznu správu alebo revízne správy 

v dohodnutej lehote uvedenej v článku V., bod V.4. tejto rámcovej dohody, má objednávateľ 

právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny čiastkového plnenia za každý 

začatý deň omeškania. 

XII. Odstúpenie od rámcovej dohody a výpoveď 

XII.1. Túto rámcovú dohodu je možné ukončiť: 

 XI.1.1.  písomnou dohodou zmluvných strán, 

XI.1.2.  písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane., 

XI.1.3 okamžitým písomným odstúpením od rámcovej dohody z dôvodov 

podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody. 

XII.2. Za podstatné porušenie rámcovej dohody sa považuje: 

XI.2.1.  nedodržanie záväzku poskytovateľa splniť predmet dohody v rozsahu 

a v kvalite stanovej objednávateľom v súťažných podkladoch z verejného 

obstarávania, 

XI.2.2  ak poskytovateľ mešká so splnením predmetu dohody o 7 a viac dní bez 

odôvodnenia. 

XII.3. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán k dátumu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy 

nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody druhej 

zmluvnej strane. 

XIII. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

XIII.1. Meniť a dopĺňať túto rámcovú dohodu je možné len na základe dohody oboch zmluvných 

strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v 

rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

XIII.2. Právne vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia najmä príslušnými 

ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákona o verejnom obstarávaní ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. 

XIII.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody budú 

riešiť osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté 

medzi zmluvnými stranami na základe tejto rámcovej dohody sa riadia slovenským právnym 

poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

XIII.4. 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 
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ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú 

úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní rámcovej dohody. 

XIII.5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má 

platnosť originálu. Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ 1 vyhotovenie. 

XIII.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je: Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

XIII.7. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

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

XIII.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, slobodné 

a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

XIII.9. Zmluvné strany s obsahom rámcovej dohody po jej prečítaní súhlasia a vyhlasujú, že obsahu 

rámcovej dohody porozumeli a rámcovú dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

Poskytovateľ Objednávateľ 

V Dolnom Kubíne, dňa 16.09.2020 V Dolnom Kubíne, dňa 16.09.2020 

____________________________________ 

Gabriel Štrbík 

Konateľ „v.r.“ 

 

 

____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice „v.r.“ 

 

 


