Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202122378_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika
31936415
2020590187
SK2020590187
IBAN: SK8481800000007000177393
+421 444382435

Dodávateľ:
Obchodné meno:

WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE

Sídlo:

Ceramiczna 10, 34-400 Nowy Targ, Poľská republika

IČO:

122721185

DIČ:

7352594143

IČ DPH:
Telefón:

911835343

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 3 mesiacov

Kľúčové slová:

pranie, čistenie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie/triedenie, drobné opravy
nemocničnej bielizne, dovoz čistej hygienickej bielizne a odvoz použitej bielizne

CPV:

98310000-9 - Pranie a chemické čistenie; 98311000-6 - Zber bielizne; 98315000-4 Žehlenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín

Funkcia
•Pranie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách uvedených
nižšie.
•Odvoz bielizne na pranie 5x počas pracovného týždňa, dovoz bielizne je nevyhnutné vykonať najneskôr do 9.00 hod.
nasledujúceho pracovného dňa. V prípade odvozu špinavej bielizne v piatok a/alebo iný deň predchádzajúci dňu pracovného
pokoja a/alebo sviatku je dovoz bielizne nevyhnutné vykonať prvý pracovný deň nasledujúci po takomto dni a to do 9.00 hod.
(spolu za mesiac cca 20 000 kg). Čas, v ktorom je potrebné vykonať odvoz špinavej bielizne bude poskytovateľovi upresnený.
•Poskytovanie služieb bude vykonávané v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení a podľa schváleného
režimu prania zdravotníckej bielizne príslušným RÚVZ.
•Pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami schválenými pre pranie nemocničnej bielizne.
•Čistenie a dezinfekcia (termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania) nemocničnej bielizne.
•Pranie bielizne s tým, že bude dosiahnuté optimálne pH (nealergizujúce pokožku) vypratej bielizne.
•Žehlenie, skladanie, sušenie vyčistenej bielizne.
•Drobné opravy bielizne (opravy gombíkových dierok, našívanie chýbajúcich gombíkov, navliekanie chýbajúcich kepoviek,
zašívanie rozpáraných častí, plátanie drobných dier a roztrhnutí a pod.)
•Kompletná manipulácia s bielizňou, t.j. fyzické prevzatie použitej bielizne z miest plnenia a fyzické odovzdanie vypranej
bielizne zodpovedným pracovníkom na miesta plnenia.
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•Triedenie bielizne podľa sortimentu a podľa organizačných jednotiek/pracovísk v prepravných vozíkoch poskytovateľa služby,
resp. v pojazdných kontajneroch alebo v osobitných obaloch s označením názvu oddelenia, viazanie a balenie vyčistenej
bielizne podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa do obalov.
•Odvoz použitej bielizne a dovoz vyčistenej bielizne v určených časoch do určených priestorov objednávateľa zabezpečí
poskytovateľ. Miestom plnenia pre odovzdanie použitej bielizne ako aj miestom preberania vyčistenej bielizne budú určené
miesta na pracovisku vyhradenom objednávateľom. Celkom 16 odberných miest v dvoch areáloch vzdialených cca 2 km.
•Pranie plienok a novorodeneckej bielizne vyžaduje šetrné nealergizujúce pranie, operačná a farebná bielizeň vyžaduje
zabezpečiť pranie so zachovaním farby, žehliť a skladať podľa pokynov objednávateľa.
•Infekčná bielizeň bude odovzdaná poskytovateľovi bez triedenia, v pôvodnom obale z oddelenia. Vyčistená bielizeň bude
odovzdaná objednávateľovi samostatne balená, na samostatnom súpise.
•Biologicky znečistená bielizeň a infekčná bielizeň pre individuálne pranie musí byť praná osobitne s dodržaním
hygienicko-epidemiologického režimu a čistá odovzdaná objednávateľovi.
•Bielizeň z nadštandardných izieb bude balená osobitne s označením a po vyčistení musí byť objednávateľovi odovzdaná
osobitne balená a označená.
•Poskytovateľ zodpovedá za bielizeň od prevzatia použitej bielizne na pranie na základe Súpisu nemocničnej bielizne až do
odovzdania vyčistenej bielizne, potvrdené podpisom na Súpise nemocničnej bielizne.
•Poskytovateľ je povinný dodržiavať ošetrovacie symboly na materiáloch, dbať na zodpovedný prístup pri manipulácii s
materiálmi počas ich prania a chemického čistenia, dbať na kompletnosť a úplnosť materiálov.
•Podmienkou dodávky musí byť doklad o vykonaných mikrobiologických a biologických skúškach so súhlasom RÚVZ.
Uvedené skúšky musia byť vykonané raz mesačne.
•Autá, ktoré budú zabezpečovať odvoz a dovoz nemocničnej bielizne musia spĺňať parametre vyplývajúce z požiadavky § 8
vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z.
•Pri poskytovaní služieb musia byť dodržiavané technologické postupy dodávateľov pracích prostriedkov, aby nedochádzalo k
poškodeniu bielizne s dôrazom na uchovanie jej kvalitatívnych parametrov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Infekčná bielizeň Oper. sály: košeľa č.36-60

ks

6250

nohavice č.36-60

ks

6250

čiapka 15 cm x 25

ks

625

operačná plachta 140 cm x 200-220

ks

3750

rúška s otvorom 50 cm x 50

ks

1250

rúška malá 35 cm x 35

ks

625

rúška stredná 60 cm x 70

ks

4375

rúška veľká 100 cm x 100

ks

3750

operačný plášť č. 36 - 60

ks

3125

Bielizeň z infekčných odd.: plachta veľká 140 cm x
200-220

ks

1875

plachta malá 130 cm x 150

ks

1250

plachta krížna 110 cm x 130

ks

1250

návliečka na vankúš veľká 70 cm x 90

ks

1875

návliečka na vankúš malá 30 cm x 40

ks

625

návliečka na paplón veľká 140 cm x 220

ks

1875

návliečka na paplón malá 100 cm x 140

ks

625

vankúš 70 cm x 90

ks

188

paplón 140 cm x 220

ks

188

Nohavice zdravotnícke č. 36 - 60

ks

938

Plášť biely lekársky č. 36 - 60

ks

938

Plášť hrubý č. 36 - 60

ks

313

Košeľa zdravotnícka č. 36 - 60

ks

938

šaty č. 36 - 60

ks

625

Ostatná bielizeň: Záclona 1 ks 200 cm x 300

m2

625

Záves 1 ks 140 cm x 250

m2

625
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Minimum

Maximum

Presne

plachta veľká biela 140 cm x 200-220

ks

12500

plachta veľká zelená 140 cm x 200-220

ks

938

plachta malá 130 cm x 150

ks

625

plachta krížna 110 cm x 130

ks

938

návliečka na vankúš veľký 70 cm x 90

ks

6250

návliečka na vankúš malý 30 cm x 40

ks

1250

návliečka na paplón veľký 140 cm x 220

ks

6250

návliečka na paplón malý 100 cm x 140

ks

1250

vankúš 80 cm x 100

ks

625

paplón 140 cm x 220

ks

625

nohavice biele lekárske č. 36 - 60

ks

1875

nohavice montérky č. 36 - 60

ks

312

košeľa biela lekárska č. 36 - 60

ks

1875

košeľa montérková č. 36 - 60 312

ks

312

šaty biele č. 36 - 60

ks

625

šaty modré č. 36 - 60

ks

625

šaty viacfarebné č. 36 - 60

ks

625

sukňa č. 36 - 50

ks

625

šatová zástera č. 36 -56

ks

625

zástera č. 36 - 50

ks

625

uterák biely froté 45 cm x 70

ks

625

Uterák farebný froté 45 cm x 70

ks

1875

Uterák obyčajný biely 45 cm x 70

ks

625

Uterák obyčajný farebný 45 cm x 70

ks

312

osuška froté biela 80 cm x 100

ks

312

osuška froté farebná 80 cm x 100

ks

125

osuška novorodenecká biela 70 cm x 90

ks

750

osuška novorodenecká farebná 60 cm x 75

ks

625

Plienka 65 cm x 75

ks

3125

utierka 45 cm x 45

ks

1250

pyžamo veľké – nohavice, košeľa č. 36 - 60

ks

1250

pyžamko malé – nohavice, košeľa č. 70 – 140

ks

6250

košeľa nočná č. 36 - 60

ks

312

košeľa operačná č. 36 - 60

ks

625

košeľa pôrodná č. 36 - 60

ks

625

obrus 120 cm x 120

ks

625

obrúsok 70 cm x 90

ks

500

deka 140 cm x 220

ks

625

deka detská 90 cm x 120

ks

625

posteľná prikrývka 160 cm x 240

ks

3125

mikina č. 36 - 60

ks

250

pančuchy elastické č. 36 - 60

ks

625

dupačky č. 70 - 90

ks

625

novorodenecká košieľka 74-80

ks

1250

detská košieľka 74-140

ks

1875

zavinovačka 30 cm x 75

ks

312

vložka do zavinovačky 30 cm x 75

ks

312
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vak na balenie čistej bielizne 70 cm x 50

ks

6250

vrece na balenie čistej bielizne 70 cm x 120

ks

3125

balenie fólia 50 cm x 50 x 20

ks

219

hygienické vrecúško 17 cm x 27

ks

3125

rozličné návleky na nástroje a prístroje 1m2

ks

1250

Drobné bežné opravy prádla, bielizne pošívanie
(gombičky, šnúrky, záplaty a i.)* podľa požiadaviek
obstar.

ks

94

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY - DOKLADY
2. Na adresu verejného obstarávateľa, víťazný uchádzač najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia Rámcovej dohody
predloží:
3. List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby/oprávnených osôb víťazného uchádzača zodpovedných za plnenie Rámcovej
dohody, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: meno, priezvisko, pracovnú pozíciu oprávnenej kontaktnej osoby pre
účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby, na ktorý je verejný
obstarávateľ oprávnený zasielať čiastkové objednávky-súpisky bielizne a prípadné reklamácie.
4. Víťazný uchádzač musí byť držiteľom rozhodnutia vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len
"RÚVZ), ktorým RÚVZ rozhodol o uvedení priestorov práčovne do prevádzky a schválil prevádzkový poriadok ako aj
dezinfekčný program prevádzky práčovne v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z.. Ak víťazný
uchádzač nemá sídlo v SR predloží rovnocenný doklad na pranie bielizne zo zdravotníckeho zariadenia, vrátane infekčnej
bielizne. Doklad predkladá v origináli príp. úradne overenej kópii.
5. Prevádzkový poriadok práčovne schválený príslušným RÚVZ, s harmonogramom striedania dezinfekčných prostriedkov a
rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku.
6. Kalkuláciu jednotkovej ceny v EUR bez DPH a s DPH na 1 ks bielizne ( prania, čistenia, dezinfekcie, bielenia, žehlenia,
skladania, balenia/triedenia, drobných opráv nemocničnej bielizne, dovozu a odvozu bielizne). Dodávateľom uvedená cena za
jednotku množstva (ks) je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou služby a zároveň bude podkladom pre
mesačné zúčtovanie. Kalkulácia jednotkovej ceny musí vychádzať z podielu vysúťaženej celkovej ceny a požadovaného
predpokladaného množstva kusov bielizne na obdobie 3 mesiacov.
7. Harmonogram plnenia, termín a miesto preberania a odovzdávania bielizne, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu
Rámcovej dohody.
8. V prípade, ak má víťazný uchádzač v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi, je povinný postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami OPET a zákona o verejnom obstarávaní.
9. Víťazným uchádzačom predložené doklady verejný obstarávateľ skontroluje a v prípade: a) ak predložené doklady budú v
súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, tento zašle víťaznému uchádzačovi Oznámenie o splnení stanovených
podmienok a požiadaviek, na základe ktorého bude mať víťazný uchádzač oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky,
10. Aak predložené doklady nebudú doručené v stanovenom termíne a/alebo nebudú v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa, tento si vyhradzuje právo ukončiť s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu
podstatného porušenia povinností víťazného uchádzača.
11. Doklady, ktoré verejný obstarávateľ bude požadovať je víťazný uchádzač povinný predložiť v slovenskom jazyku.
12. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
13. V zmluvnom vzťahu sa pojem víťazný uchádzač nahrádza pojmom poskytovateľ a pojem verejný obstarávateľ sa nahrádza
pojmom objednávateľ.
14. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 3 mesiacov resp. do momentu vyčerpania zmluvného finančného objemu tejto
Rámcovej dohody podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od
Rámcovej dohody v prípade, že si v priebehu platnosti Rámcovej dohody zabezpečí plnenie služieb, ktoré sú predmetom
Rámcovej dohody vlastnými kapacitami.
15. Podmienkou dodávky musí byť doklad o vykonaných mikrobiologických a biologických skúškach so súhlasom RÚVZ.
Uvedené skúšky musia byť vykonané raz mesačne. Poskytovateľ je povinný tento doklad predložiť kedykoľvek počas trvania
Rámcovej dohody na vyžiadanie objednávateľa.
16. Pri poskytovaní služieb podľa predmetu tejto Rámcovej dohody musia byť dodržiavané technologické postupy dodávateľov
pracích prostriedkov, aby nedochádzalo k poškodeniu bielizne s dôrazom na uchovanie jej kvalitatívnych parametrov.
17. Poskytovateľ poskytne službu objednávateľovi počas platnosti Rámcovej dohody len na základe doručenia písomnej
súpisky bielizne - žiadaniek od objednávateľa. Tlačivá súpisky bielizne-žiadanky poskytne objednávateľ za každé pracovisko.
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18. Čiastkové plnenie Rámcovej dohody bude vykonávané podľa skutočných potrieb objednávateľa, na základe zmluvnými
stranami potvrdených súpisiek žiadaniek o odovzdanom a prevzatom množstve bielizne v ks s následnou fakturáciou po
dodaní služieb. V prípade nezrovnalosti platia počty a typy uvedené objednávateľom na súpiske.
19. Opranú bielizeň bude odovzdávať poskytovateľ samostatne zabalenú a uloženú v samostatných prepravných vozíkoch
tak, ako bola prevzatá od objednávateľa na základe samostatných súpisov z odberných miest..
20. Infekčná bielizeň bude odovzdaná poskytovateľovi bez triedenia, v pôvodnom obale z oddelenia. Vyčistená bielizeň bude
odovzdaná objednávateľovi samostatne balená, na samostatnom súpise. Bielizeň z infekčnej kliniky t.j. infekčná, biologicky
kontaminovaná použitá bielizeň bude odovzdaná poskytovateľovi na príslušnom pracovisku objednávateľa.
21. Bielizeň na chemické čistenie odovzdá objednávateľ samostatne zabalenú.
22. Roztrhaná, nepoužiteľná posteľná bielizeň, ktorá pôjde na vyradenie, bude objednávateľom odovzdávaná samostatne na
samostatnej súpiske-žiadanke. Poskytovateľ takúto bielizeň dodá opratu objednávateľovi osobitne zabalenú a na samostatnej
súpiske.
23. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi vlastné prepravné vozíky (pojazdné kontajnery) na plnenie predmetu plnenia, ktoré
zodpovedajú základným bezpečnostným predpisom a zabezpečí ich dekontamináciu pre čistú a pre znečistenú bielizeň.
24. Miesto plnenie bude poskytovateľovi upresnené.
25. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY - REKLAMÁCIA
26. Ak nie je uvedené v tejto Rámcovej dohode inak, prípadné reklamácie a nároky z vád predmetu Rámcovej dohody budú
riešené v zmysle príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
27. Reklamácie, ktorých predmetom bude nekvalitne vypratá bielizeň, praním poškodená, zamenená, zafarbená, chýbajúca,
dodaná mokrá, vlhká bielizeň a pod. bude vykonávaná formou zaslania emailovej správy na email, ktorý na tento účel uvedie
dodávateľ . Poskytovateľ je povinný oprávnenú reklamáciu vybaviť do 24 hodín od doručenia reklamačného protokolu. Pre
posudzovanie reklamácie je rozhodujúci stav zistený pracovníkmi objednávateľa na klinike/oddelení.
28. V prípade dodania nekvalitne vypratej, praním poškodenej, zamenenej, zafarbenej, chýbajúcej, mokrej, vlhkej bielizne, je
objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu, za každý jednotlivý prípad najmenej vo výške 30,- Eur, čím
nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a náhradné plnenie podľa nasledujúceho odseku.
29. V prípade nekvalitne vypratej/vyčistenej bielizne bude poskytovateľ povinný bielizeň opätovne vyprať/vyčistiť na svoje
náklady v lehote najneskôr do 24 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
30. V prípade poškodenej bielizne ju poskytovateľ na vlastné náklady opraví, resp. dodá nový kus bielizne rovnakého druhu v
lehote najneskôr do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie. Opakované dodanie s nedostatkami podľa
predchádzajúcej vety je považované za podstatné porušenie zmluvy.
31. V prípade reklamácie, ktorej predmetom bude nesúlad v počte a druhu bielizne na súpiske zistený pracovníkmi
objednávateľa, je poskytovateľ povinný dodať bielizeň rovnakého druhu resp. v požadovanom počte a to na vlastné náklady a
to 72 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie. Opakované dodanie s nedostatkami podľa predchádzajúcej vety je
považované za podstatné porušenie zmluvy.
32. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
33. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny na základe riadneho plnenia v súlade s Rámcovou dohodou a doručenou
písomnou súpiskou bielizne od objednávateľa.
34.Predmet rámcovej dohody je zo strany poskytovateľa považovaný za splnený v rozsahu čiastkového plnenia poskytnutím
plnenia predmetu rámcovej dohody v požadovanom množstve a kvalite v mieste plnenia, v zmluvne dohodnutej dobe a pri
splnení podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode. Poskytovateľ bude poskytovať predmetné služby - predmet tejto
rámcovej dohody na základe operatívnych objednávok objednávateľa. Čiastkovú objednávku vystaví objednávateľ vždy 1.
pracovný deň príslušného mesiaca v predpokladanej hodnote predmetu plnenia. Objednávku je oprávnený objednávateľ
realizovať
faxom, e-mailom , telefonicky. V prípade telefonickej komunikácie bude objednávka doručená neodkladne aj v písomnej
podobe.
35. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
36. Poskytovateľ garantuje dodávku zmluvných služieb za nezmenených obchodných podmienok aj v prípade poruchy –
výpadok prevádzky schopnosti poskytovateľa a to formou zabezpečenia náhradného plnenia, pri dodržaní podmienok rovnakej
ceny služieb, pracieho a manipulačného cyklu.
37. Poskytovateľ bude objednávateľovi vystavovať a zasielať faktúry elektronicky do sídla objednávateľa (ďalej len elektronická
faktúra). Za elektronické faktúry sa pre účely tejto zmluvy považujú faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy,
storná).
38. Obe strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 76 zákona o DPH, zaručujúce
vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť elektronických faktúr po celú dobu úschovy.
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39. Objednávateľ bude uhrádzať dohodnuté ceny poskytovateľovi na základe elektronických faktúr vystavených
poskytovateľom a doručených objednávateľovi súhrnne za každý mesiac (faktúra bude obsahovať dodací list k praniu prádla,
ktorý predstavuje súhrn čiastkových objednávok daného mesiaca, za ktorý sa faktúra vystavuje) samostatne na emailovú
adresu, ktorá bude poskytovateľovi upresnená a v kópii na emailovú adresu, z ktorej bola objednávka zaslaná. Podkladom pre
vystavenie elektronickej faktúry je písomný súpis bielizne- žiadanka potvrdená objednávateľom o prevzatí skutočného
množstva.
a druhu prevzatej a vypratej bielizne.
40. Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú druhej strane v okamihu zaslania emailovej správy.
41. Poskytovateľ a objednávateľ vyhlasujú, že postup podľa tejto Rámcovej dohody považujú za dostatočný na to, aby nebolo
možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry.
42. Poskytovateľ vystaví faktúru objednávateľovi spolu s prílohami najneskôr do desať dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
v ktorom bola poskytnutá služba. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky
náležitosti účtovného a daňového dokladu. Každá faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo objednávky objednávateľa,
číslo Rámcovej dohody.
43. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. Platby budú realizované bezhotovostným
platobným prevodom na číslo účtu uvedeného na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných
prostriedkov na účet poskytovateľa.
44. Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa
platnej legislatívy a objednávateľ na túto skutočnosť upozorní poskytovateľa, ten je povinný zaslať objednávateľovi opravený
doklad. Lehota splatnosti faktúry, ktorá je 60 dní, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry,
resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.
45.Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp.
ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej
spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny
úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou
zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo
písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
46. Poskytovateľ berie na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní
pohľadávok štátu a to v zmysle § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších zmien a doplnení.
47. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“)
za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto
nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac
ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
48. zaväzuje sa poskytovateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. V prípade ak
poskytovateľ neposkytne zľavu podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
49. Poskytovateľ je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej ceny, ktoré vyplývajú: a) zo zmien daňových predpisov
(zmena výšky zákonnej sadzby DPH), b) zo zmien colných predpisov, c) zo zmien legislatívy, upravujúcich rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva, ktoré v čase spracovania ponuky nebolo možné predpokladať. O zmene výšky dohodnutej ceny
poskytovateľ informuje objednávateľa.
50. Ak je Poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského
štátu EÚ, tento Poskytovateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a je
registrovaný pre DPH podľa par. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
51. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Rámcovej dohode sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
52. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením služby, je objednávateľ oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výše 0,2 % z ceny s DPH nedodaných služieb, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade ak sa poskytovateľ omešká
bez vážneho dôvodu s plnením služby o viac ako 3 dni, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny z
nedodaných služieb s DPH.
53. V prípade omeškania poskytovateľa s odstránením vád poskytovaných služieb v zmysle oprávnenej reklamácie, v
termínoch dohodnutých v tejto Rámcovej dohode, má objednávateľ právo účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu za každú
nevybavenú oprávnenú reklamáciu vo výške 30,- Eur, za každý aj začatý deň omeškania.
54. V prípade opakovanej oprávnenej reklamácie poskytovaných služieb je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
55. Zmluvnou pokutou podľa vyššie uvedených bodov nezaniká nárok objednávateľa na poskytnutie objednanej služby,
vybavenia oprávnenej reklamácie a náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti poskytovateľa. Objednávateľ má nárok
na náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti poskytovateľom v plnej výške.
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56. Podstatným porušením sa rozumie: a) nedodržanie požadovanej lehoty plnenia uvedeného v Rámcovej dohode resp. v
objednávke, b) opakovaným dodaním služby, ktorá nezodpovedá požadovaným vlastnostiam, kvalite, množstve dohodnutých
v zmluve, resp. objednávke a ktoré bránia jej riadnemu prevzatiu a užívaniu, c) poskytovateľ stratí spôsobilosť k plneniu
predmetu zákazky.
57.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a bude účinné keď bude riadne doručené druhej zmluvnej strane. V
odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
58. V prípade, ak po uzatvorení rámcovej dohody nezačne poskytovateľ plniť predmet zmluvy v lehote 10 dní od účinnosti
zmluvy alebo odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,Eur a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
59. Vzťahy neuvedené v tejto dohode sa riadia Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET) a Obchodným
zákonníkom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Ružomberok

Obec:

Ružomberok

Ulica:

ul. gen.M.Vesela 21

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.12.2021 06:51:00 - 28.02.2022 06:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

balík

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 48 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 57 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
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5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:20:01
Objednávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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