
 
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA 
o poskytovaní služieb 

 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Názov:  Stredná zdravotnícka škola Poprad  
Sídlo:     Levočská 5 Poprad 058 50 
Zriaďovateľ: ÚPSK Prešov 
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Bednár 
IČO: 00606791 
DIČ: 2020651732 
IČ DPH: organizácia nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000513457 / 8180 
Osoba oprávnená jednať v 
zmluvných veciach 

 
 

Osoba oprávnená jednať v 
realizačných veciach 

 
 

              ďalej len „odberateľ“ 
a 

Poskytovateľ: Názov:  LUKÁČ Bohuslav 
 Sídlo (miesto podnikania):     Liptovska3494/20, Poprad 
 Zastúpený: Lukáč Bohuslav 
 IČO: 45326711 
 DIČ: 1081779490 
 IČ DPH: nie je platcom DPH 
 Zapísaný v OR/OŽP 740-25285 
 Bankové spojenie: ČSOB a.s. , pobočka Poprad 
 Číslo účtu:  4009584565/7500 
 Tel/fax: 0917431624 
 e-mail: blukac1@seznam.cz 
                    ďalej len „poskytovateľ“ 
 

II. Predmet a doba trvania zmluvy 
Rámcová dohoda sa uzatvára v zmysle zákona o verejného obstarávaní  postupom pre zákazku s 
nízkou hodnotou. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje počas doby účinnosti tejto zmluvy 
uvedenej tomto článku, pre objednávateľa zabezpečovať vykonávanie:  

- revízie a opravy elektrických zariadení a elektrických zariadení v zóne II na SZŠ 
- bleskozvodov na SZŠ 
- revízie el. ruč. náradia a prenosných elektrických spotrebičov na SZŠ. 

Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä 
čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá 
priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. 

CPV:  kód: 71632000-7 Technické skúšky 
Doba účinnosti: Od 16.12.2014 do 31.12.2018 
Čas vykonávania:  v závislosti od potreby v zmysle všeobecne záväzných pr. predpisov 
VO: Verejné obstarávanie 
Zákon o VO:  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n. p. 
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III. Cena a platobné podmienky 
Elektrické zariadenia   1400,- €  DPH   
Elektrické zariadenia v zóne II     300,- €  DPH   
Bleskozvody     600,- €  DPH   
Revízia el. ruč. náradia a prenosných elektrických spotrebičov       3,20 €  DPH     1 ks. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu  
zmluvy vrátane dopravy a považuje sa za cenu maximálnu. 
Vystavenie a doručenie faktúry poskytovateľom  do 15 dní od poskytnutia služby  
Splatnosť faktúry 30 kalendárnych dní od jej doručenia  
 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Poskytovateľ je povinný:  
   a) oznámiť objednávateľovi tri dni pred začatím plnenia podľa tejto zmluvy stanovenie dňa, resp.  

dní, v ktorých sa bude realizovať predmet plnenia, pričom táto realizácia sa uskutoční výlučne v 
pracovné dni,  

  b) dodržiavať všeobecne záväzné právne a technické predpisy, normy, návody výrobcov na obsluhu a 
údržbu,  

  c) bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu 
ovplyvniť vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy, jej rozsahu a spôsobe a v danom prípade 
dohodnúť osobitný postup s objednávateľom,  

 d) vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy výlučne osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, sú 
odborne a zdravotne spôsobilé, na vykonávanú činnosť sú zaškolené a sú poučené o zásadách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov,  

 e) oznámiť objednávateľovi dôvody, ktoré mu bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy, a to bez 
zbytočného odkladu po ich zistení,  

 f) bez zbytočného odkladu urobiť opatrenia na odstránenie nedostatkov vo vykonávaní predmetu tejto 
zmluvy, ktoré vznikli jeho zavinením alebo na ktoré bol objednávateľom písomne upozornený,  

 g) bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň, písomne reagovať (aj emailom) na 
výzvu objednávateľa o odborné vyjadrenie alebo poradenstvo týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, 
resp. na výzvy a upozornenia poverených zamestnancov objednávateľa,  

 h) opraviť faktúru, ak neobsahuje všetky náležitosti účtovného dokladu, resp. obsahuje nesprávne, 
alebo neúplné údaje, v prípade jej reklamácie objednávateľom. U takto opravenej faktúry plynie 
nová lehota splatnosti.  

2. Objednávateľ je povinný:  
  a) s dostatočným predstihom informovať poskytovateľa o vnútorných predpisoch objednávateľa, 

ktoré majú vplyv na výkon jeho činností podľa tejto zmluvy a vnútorných predpisoch, ktoré je 
poskytovateľ povinný dodržiavať,  

  b) prijať také organizačné opatrenia, aby poskytovateľ mohol plniť predmet tejto zmluvy,  
  c) umožniť poskytovateľovi prístup k zariadeniam pri plnení predmetu tejto zmluvy.  
 

V. Skončenie platnosti zmluvy 
1. Platnosť zmluvy končí:  
     a) uplynutím doby trvania zmluvy, na ktorú bola dojednaná  
     b) dňom na ktorom sa zmluvné strany dohodli v písomne uzavretej dohode o ukončení zmluvy  
     c) uplynutím výpovednej doby  
     d) odstúpením jednej zo zmluvných strán  
2. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu v dvojmesačnej výpovednej dobe, pričom  
     výpovedná doba začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená  
     písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.     
3. Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana neplní povinnosti uvedené 
    v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
    druhej zmluvnej strane.  



 
 

VI. Zodpovednosť za škodu a sankcie 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ v plnej výške zodpovedá za škodu, ktorú 

objednávateľovi spôsobí porušením svojich povinností. Poskytovateľ ďalej zodpovedá za škodu, 
ktorú objednávateľ utrpí uložením sankcií od príslušných správnych orgánov, alebo súdov za 
porušenie povinností v oblasti predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zbaví takejto zodpovednosti 
len v prípade, ak riadne, včas a preukázateľne upozornil objednávateľa na zistené nedostatky a 
nebolo v jeho možnostiach, aby ich odstránil sám. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť svojich zamestnancov na 
činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy, ak je ich prítomnosť pri týchto 
činnostiach nevyhnutná.  

2. V prípade, ak poskytovateľ nesplní akúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy alebo ak v 
súvislosti s plnením predmetu zmluvy poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným právnym 
predpisom a toto porušenie povinnosti zistí objednávateľ alebo iný kontrolný orgán, je 
poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,– € za každé jedno 
porušenie povinností, pričom uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený svoj nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty započítať oproti nároku poskytovateľa na zaplatenie odmeny.  

3. V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 
fakturovať poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.  

4. V prípade, ak zmluvné strany budú pri plnení predmetu tejto zmluvy spracovávať osobné údaje 
fyzických osôb, sú povinné osobné údaje chrániť a postupovať v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov, najmä sú povinné tieto osobné údaje chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným 
poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako 
aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel zmluvné strany 
príjmu primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu 
spracúvania. Zverejnenie zmluvy na webovom sídle objednávateľa sa nepovažuje za porušenie ani 
ohrozenie obchodného tajomstva.  

 
VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom oboch  
     zmluvných strán.  
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, 2 pre objednávateľa a 2 pre poskytovateľa.  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na  
     internetovej stránke objednávateľa, najskôr však od 16.12.2014 a je uzavretá na dobu určitú do  
     31.12.2018.  
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli  
     súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak  
     súhlasu ju podpisujú.  
 

Za objednávateľa Za poskytovateľa 
V Poprade dňa 29.12.2014 V Poprade  dňa 29.12.2014 

 
 
 
 
 

pečiatka a podpis 

 
 
 
 
 

pečiatka a podpis 
  

riaditeľ školy 
Bohuslav Lukáč 
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