Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)
Objednávateľ:
Sídlo
Zastupený:
Bankove spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
ICO:
DIC:
Tel.:
E-mail:

OBEC LIPOVEC
Lipovec 32, 980 23 Lipovec, okr. Rimavska Sobota
Ing. Jankou Micudovou, starostkou obce
Vseobecna uverova banka, a. s.
SK65 0200 0000 0000 2262 8392
SUBASKBX
00 649 937
2021275740
0915 818 861
starosta@obeclipovec.sk

(ďalej len „objednavateľ“)
a

Poskytovateľ:
Sídlo
Zastupený:
Bankove spojenie:
Císlo uctu:
ICO:
DIC:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „poskýtovateľ“)

1.

2.

OBEC TOMÁŠOVCE
Partizanska 132/7, 985 56 Tomasovce, okr. Lucenec
Ing. Janom Micudom, starostom obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK89 5600 0000 0060 4959 7001
00 316 474
2021251023
0908 941 808
starosta@tomasovce.sk

Čl. I
Predmet zmluvy
Zmluvne straný, objednavateľ na strane jednej a poskýtovateľ na strane druhej, uzatvaraju
na zaklade § 269 ods. 2 Obchodneho zakonníka tuto zmluvu o poskýtovaní sluzieb,
v nadvaznosti na aktualný vývoj epidemiologickej situacie na uzemí obce Lipovec vývolanej
sírením noveho koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sposobuje ochorenie COVID-19, s cieľom
ochraný verejneho zdravia, a to za nasledujucich podmienok ako aj v nadvaznosti na
uznesenie vladý SR. c. 8/2021 zo dna 17.01.2021.
Poskýtovateľ sa zavazuje, ze zabezpecí výkonavanie odberu vzoriek biologickeho materialu
a naslednu diagnostiku infekcneho respiracneho ochorenia COVID-19, vývolaneho novým
koronavírusom SARS-CoV-2 na objednavateľom zriadenom odberovom mieste v obci
Lipovec (ďalej „OM“) – lokalizacie jednotlivých OM su uvedene v prílohe tejto Zmluvý, a to
prostredníctvom antigenoveho testu (ďalej „diagnosticke výsetrenie“ alebo „Sluzba“), a to
v rozsahu a sposobom, ktore su uvedene nizsie v zmluve.
Diagnosticke výsetrenia bude poskýtovateľ výkonavať nasledovne:
dna 16.03.2021 – od 15:30 do 17:30 hodiný
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3.

Poskýtovateľ sa zavazuje, ze nebude výzadovať uhradu (akýkoľvek poplatok) od osob, ktore
sa rozhodnu výuziť sluzbý MOM na diagnostiku infekcneho respiracneho ochorenia COVID19 prostredníctvom antigenoveho testu (tj. poskýtovateľ nemoze pozadovať za výkonanie
diagnostickeho výsetrenia od výsetrovanej osobý uhradu).

4.

Objednavateľ sa zavazuje poskýtnuť poskýtovateľovi pri plnení jeho povinností
výplývajucich z tejto zmluvý potrebnu sucinnosť v rozsahu podľa tejto zmluvý a zaplatiť
poskýtovateľovi dohodnutu cenu.

1.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskýtovateľ sa zavazuje výkonavať diagnosticke výsetrenia pre testovane osobý,
konkretne sa zavazuje výkonavať tieto cinnosti:
a) zabezpeciť prítomnosť zdravotníckeho personalu v OM v dohodnutom case podľa ods.
2 tohto clanku zmluvý,
b) prostredníctvom zdravotníckeho personalu v dohodnutom case podľa ods. 2 tohto
clanku zmluvý odoberať vzorký biologickeho materialu sterom z nosohltanu,
c) výhodnocovať odobratu vzorku prostredníctvom antigenoveho testu,
d) informovať testovanu osobu o výsledku testu formou odovzdania potvrdenia
o výkonaní testu,
e) nahlasiť miestne príslusnemu regionalnemu uradu verejneho zdravotníctva kazdý
pozitívný výsledok prostredníctvom aplikacie IS COVID, a to najneskor do 3 troch dní,
f) nahlasiť objednavateľovi a Narodnemu centru zdravotníckých informacií agregovane
data o výsledkoch testovania za kazdý den testovania za predchadzajuci výsetrovací
den najneskor do 3 dní,
g) likvidovať osobne udaje dotknutých osob po splnení ucelu plnenia predmetu tejto
zmluvý,
h) likvidovať vsetok odpad, ktorý vznikol pri plnení povinností podľa tejto zmluvý
v sulade s platnými a ucinnými pravnými predpismi v oblasti odpadoveho
hospodarstva,
i) plniť vsetký povinnosti, ktore mu ako poskýtovateľovi zdravotnej starostlivosti
výplývaju z príslusných pravných predpisov,
j) pri spracuvaní osobných udajov testovaných osob na ucelý plnenia predmetu tejto
zmluvý postupovať (vratane splnenia vsetkých povinností ochraný osobných udajov
týkajucich sa samotneho poskýtovateľa) v sulade s Nariadením Europskeho
Parlamentu a Radý (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fýzických osob pri
spracuvaní osobných udajov a o voľnom pohýbe takýchto udajov, ktorým sa zrusuje
smernica 95/46/ES (vseobecne nariadenie o ochrane udajov) a zakonom c. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých zakonov v znení
neskorsích predpisov,

2.

Diagnosticke výsetrenia sa poskýtovateľ zavazuje výkonavať dna 16.03.2021 v case od
15:30 hod. do 17:30 hod. (ďalej len „dohodnutý cas“) vo vsetkých OM.

3.

Poskýtovateľ sa zavazuje zabezpeciť svoje materialne a personalne kapacitý tak, abý bol
schopný výkonať v dohodnutom case minimalne 350 diagnostických výsetrení v jednom
OM denne.

4.

Poskýtovateľ bude odoberať vzorký biologickeho materialu minimalne v dohodnutom
case osobam, ktore sa dostavia na odberove miesto.
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5.

Objednavateľ sa zavazuje poskýtnuť poskýtovateľovi potrebnu sucinnosť pre riadne
plnenie povinností poskýtovateľa výplývajucich mu z tejto zmluvý, konkretne sa zavazuje
na vlastne nakladý:
a) zabezpeciť poskýtovateľovi antigenove setý,
b) zabezpeciť poskýtovateľovi certifikatý alebo inu formu potvrdenia o výkonanom
antigenovom teste,
c) zabezpeciť v dohodnutom case v OM administratívných pracovníkov (min. dvoch pre
jedno OM, t. j. pre jeden odberný tím),
d) dodať osobne ochranne prostriedký pre vsetkých clenov jednotlivých diagnostických
tímov za ucelom plnenia povinností podľa tejto zmluvý,
e) zabezpeciť priestorý urcene na zriadenie OM vratane posudenia ich vhodnosti miestne
príslusným RUVZ.
Objednavateľ zabezpecí poskýtovateľovi antigenove testý a certifikatý najneskor v den
zaciatku diagnostickeho testovania do 15:00 hod. v jednotlivých OM.

6.

Poskýtovateľ sa zavazuje pouziť diagnosticke setý výlucne na výkonanie diagnostickeho
výsetrenia podľa tejto zmluvý. Poskýtovateľ sa zavazuje vratiť nepouzite diagnosticke setý
a certifikatý objednavateľovi po ukoncení testovania, kedý objednavateľ výzdvihne
nepouzite diagnosticke setý vo vsetkých OM na vlastne nakladý cestou koordinatora
odberneho miesta. Sucasťou preberacieho protokolu bude výuctovanie suhrnneho poctu
dodaných diagnostických setov a suhrnný pocet výkonaných výsetrení.

7.

Poskýtovateľ výhlasuje, ze:
a) je poskýtovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a) bod 3. zakona c. 578/2004
Z.z. o poskýtovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckých pracovníkoch,
stavovských organizaciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zakonov
v znení neskorsích predpisov,
b) splna vsetký podmienký a poziadavký v tejto zmluve stanovene a ze je plne kompetentný
tuto zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu zavazký v nej obsiahnute,
c) vedome nezamlcal objednavateľovi ziadne informacie vo vzťahu k schopnosti
poskýtovateľa poskýtovať Sluzbu podľa tejto zmluvý alebo take informacie, ktore bý
podstatne zmenili alebo ovplývnili rozhodnutie objednavateľa uzatvoriť tuto zmluvu.

8.

Poskýtovateľ sa zavazuje výkonavať diagnosticke výsetrenie v sulade so vseobecne
zavaznými pravnými predpismi Slovenskej republiký a Metodikou k testovaniu formou
antigenových testov, ktora je zverejnena na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR
tak, abý mohol býť dosiahnutý ucel pouzitia vzorký na diagnostiku, najma dodrziavať
podmienký pouzitia diagnostickeho setu, manipulacie s odberovým materialom,
podmienok odberu, ochranu chranených udajov o testovanej osobe a za týmto ucelom
riadne usmerniť testovanu osobu k sucinnosti.

9.

Poskýtovateľ zabezpecí riadne oznacenie kazdej odobratej vzorký testovanej osobý a jej
nespochýbniteľne sparovanie s testovanou osobou.

10.

Poskýtovateľ zaznamenava udaje o testovaných osobach do samostatneho formulara, v
ktorom bude uvedene poradove císlo, meno a priezvisko, rodne císlo, býdlisko a telefonne
císlo osobý.
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11.

Objednavateľ oznací výdaný certifikat alebo potvrdenie o výkonaní testu svojou peciatkou
(alebo ak nema peciatku tak aspon nezameniteľným oznacením odberneho miesta – napr.
v tvare Obec/císlo odberoveho miesta) a podpisom poverenej osobý.

12.

Poskýtovateľ je povinný výkonavať diagnosticke výsetrenie riadne a odborne v sulade
s poziadavkami pri zohľadnení sucasných poznatkov lekarskej vedý a v sulade so
standardnými diagnostickými postupmi pri zohľadnení individualneho stavu testovanej
osobý a s prihliadnutím na technicke parametre odberoveho materialu.

13. Diagnosticke výsetrenie je výkonane spravne, ak bolo výkonane s potrebnou odbornou
starostlivosťou, pri dodrzaní vsetkých bezpecnostno-technických opatrení, ktore su pri
takomto odbere a diagnostike potrebne (najma vzorka nesmie býť kontaminovana, musí
býť odobrata zo spravneho miesta a musí býť spravne priradena testovanej osobe).
14. Za odber a spravnosť výsledku diagnostickeho výsetrenia zodpoveda poskýtovateľ
v miere, aka sa da pricítať specificite a senzitivite antigenových testov. Objednavateľ berie
na vedomie, ze poskýtovateľ nezodpoveda za akukoľvek skodu sposobenu
objednavateľovi alebo tretím osobam prípadným sírením infekcneho respiracneho
ochorenia COVID-19, vývolaneho novým koronavírusom SARS-CoV-2, sposobenou
falosnou negativitou na zaklade antigenových testov.
15. Objednavateľ nezodpoveda za omeskanie a prípadnu skodu sposobenu nesplnením
zavazkov zo straný tretích subjektov, najma, no nielen tým, ze tretia osoba riadne a vcas
nedoda diagnosticke setý pre ucel plnenia predmetu tejto zmluvý.
16.

Poskýtovateľ sa zavazuje bez zbýtocneho odkladu podať na ziadosť objednavateľa spravu
o priebehu diagnostických výsetrení a informovať ho o nových skutocnostiach, ktore výsli
v suvislosti s diagnostickými výsetreniami najavo, najma sa poskýtovateľ zavazuje, ze
bude objednavateľa bez zbýtocneho odkladu informovať o zistených nedostatkoch pri
výkonavaní diagnostických výsetrení. Zmluvne straný výnalozia vo vzajomnej sucinnosti
vsetko potrebne usilie na ich odstranenie.

17.

Poskýtovateľ sa zavazuje, ze pri plnení zavazkov podľa tejto zmluvý bude bez zbýtocneho
odkladu prerokuvať s objednavateľom vsetký otazký, ktore bý mohli negatívne ovplývniť
priebeh a výsledok sledovaný touto zmluvou a ze mu bude oznamovať vsetký okolnosti,
ktore bý mohli ohroziť opravnený zaujem objednavateľa a iniciatívne davať navrhý na
odvratenie tejto hrozbý.

1.

Čl. III
Cena plnenia a platobné podmienky
Zmluvne straný sa dohodli, ze objednavateľ zaplatí poskýtovateľovi za riadne plnenie
predmetu tejto zmluvý odmenu vo výske 60,00 EUR za jedno zriadene OM za testovací den.

2.

V cene podľa bodu 1 tohto clanku zmluvý su zahrnute vsetký a akekoľvek nakladý
poskýtovateľa výnalozene na plnenie predmetu tejto zmluvý.

3.

Poskýtovateľ ma pravo na odplatu v zmýsle Cl. III bodu 1. tejto zmluvý aj v tom prípade,
ak sa zrealizuje mensí pocet výsetrení ako je uvedene v Cl. II bode 3. tejto zmluvý za
predpokladu, ze mensí pocet testov bude zrealizovaný nie z dovodu na strane
poskýtovateľa. V prípade, ak bude mensí pocet diagnostických výsetrení realizovaný
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z dovodu na strane poskýtovateľa, objednavateľ je opravnený alikvotne zníziť výsku
odmený podľa poctu realne výkonaných diagnostických výsetrení v jednom OM.
4.

Objednavateľ uhradí poskýtovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto clanku tejto zmluvý na
zaklade fakturý výstavenej poskýtovateľom najneskor do 15. dna odo dna ukoncenia tejto
zmluvý so splatnosťou 14 kalendarných dní odo dna jej dorucenia, za predpokladu, ze
poskýtovateľ dorucil Objednavateľovi fakturu, ktora bude splnať nalezitosti podľa bodu 5.
tohto clanku tejto zmluvý.

5.

Faktura musí obsahovať vsetký nalezitosti danoveho a uctovneho dokladu podľa
pravneho poriadku Slovenskej republiký. Prílohou fakturý je zoznam dní a hodín, pocas
ktorých prebiehalo plnenie zmluvý.

6.

Pokiaľ faktura nebude obsahovať predpísane alebo dohodnute nalezitosti, vratane príloh,
objednavateľ je opravnený vratiť ju poskýtovateľovi bez uhradý na opravu alebo
doplnenie, pricom sa nedostane do omeskania so splnením svojho penazneho zavazku
voci poskýtovateľovi. Dorucením opravenej alebo doplnenej fakturý plýnie nova lehota
splatnosti.

7.

Objednavateľ je opravnený výkonavať kontrolu dodrziavania ustanovení tejto zmluvý. Pri
zistení nedostatkov je poskýtovateľ povinný výkonať neodkladne opatrenia na
zabezpecenie odstranenia nedostatkov a sulad s touto zmluvou a platnými pravnými
predpismi Slovenskej republiký.

1.

2.

1.

Čl. IV.
Vyššia moc
Ziadna zo zmluvných stran nebude zodpovedna za nedodrzanie zavazkov, pokiaľ toto
nedodrzanie vznikne v dosledku vonkajsích udalostí, ktore nemohli býť ovplývnene
zmluvnými stranami alebo nimi predvídane. Pre ucelý tejto zmluvý sa za výssiu moc
povazuju skutocnosti od zmluvných stran nezavisle a zmluvnými stranami objektívne
neovplývniteľne, napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, generalný strajk, zivelne pohromý
a pod. Lehotý uvedene v tejto zmluve alebo zakone sa na cas trvania skutocnosti oznacenej
ako výssia moc docasne pozastavuju; s presným oznacením ich zaciatku a charakteru. Po
skoncení trvania skutocnosti oznacenej ako výssia moc plýnu pozastavene lehotý plýnule
ďalej s tým, ze nadvazuju na casť lehot uz uplýnulých pred ich pozastavením v dosledku
výssej moci.
Obidve zmluvne straný sa zavazuju bezodkladne si vzajomne oznamiť zaciatok a
koniec ”výssej moci”.
Čl. V.
Mlčanlivosť
Zmluvne straný sa dohodli, ze vsetký skutocnosti, informacie a udaje, o ktorých sa
poskýtovateľ dozvie pri výkonavaní diagnostických výsetrení su povazovane za doverne
informacie, o ktorých su obe zmluvne straný zavazuju zachovavať mlcanlivosť, pokiaľ
pravný predpis platný a ucinný na uzemí Slovenskej republiký alebo písomna dohoda
zmluvných stran nestanovuje inak. Tento zavazok zahrna povinnosť zachovavať
mlcanlivosť o osobných udajoch testovaných osob. Povinnosť mlcanlivosti podľa tohto
clanku trva aj po zrusení alebo zaniku tejto zmluvý.
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2.

Zmluvne straný sa zavazuju, ze doverne informacie bez predchadzajuceho písomneho
suhlasu druhej zmluvnej straný nevýuziju pre seba a/alebo pre tretie osobý, neposkýtnu
tretím osobam a ani neumoznia prístup tretích osob k doverným informaciam, pokiaľ tato
zmluva neustanovuje inak. Ak zmluvna strana akýmkoľvek sposobom porusí povinnosť
mlcanlivosti podľa tohto clanku zmluvý, je druhej zmluvnej strane povinna nahradiť tým
sposobenu skodu v plnej výske.

3.

Zmluvne straný sa dohodli, ze musia zabezpeciť, abý sa povinnosť mlcanlivosti
výplývajuca z tohto clanku zmluvý vzťahovala aj na osobý, ktore realizuju prava a
povinnosti z tejto zmluvý výplývajuce.

1.

Čl. VI.
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, t. j. objednavateľ sa zavazuje sluzbý podľa tejto zmluvý
poskýtovať objednavateľovi dna 16.03.2021 v case od 15:30 hod. do 17:30 hod.

2.

Zmluvný vzťah zalozený touto zmluvou mozno skonciť dohodou zmluvných stran alebo
odstupením od tejto zmluvý.

3.

Zmluvu je mozne ukonciť na zaklade vzajomnej dohodý zmluvných stran ku dnu
uvedenom v dohode.

4.

Ak poskýtovateľ podstatne porusí niektoru zo svojich povinností podľa tejto zmluvý (v
prípade, ak porusí svoje povinnosti stanovene v cl. 1 bod 2, v clanku 2 tejto zmluvý) alebo
ak sa akekoľvek výhlasenia poskýtovateľa v tejto zmluve ukazu býť nepravdive,
zavadzajuce alebo neuplne, je objednavateľ opravnený od tejto zmluvý odstupiť.
Odstupením od zmluvý nezanikaju odstupujucej zmluvnej strane uz vzniknute naroký, ani
naroký na nahradu vzniknutej skodý, vratane skodý vzniknutej v dosledku odstupenia od
zmluvý.

5.

Odstupenie od zmluvý podľa bodu 4 tohto clanku zmluvý musí mať písomnu formu, musí
býť preukazateľne dorucene druhej zmluvnej strane a musí v nom býť uvedený konkretný
dovod odstupenia, inak je neplatne. Ucinký odstupenia od zmluvý nastavaju okamihom
dorucenia odstupenia druhej zmluvnej strane.

6.

Poskýtovateľ sa zavazuje, ze pred ukoncením tejto zmluvý upozorní objednavateľa na
vsetký opatrenia potrebne na to, abý sa zabranilo vzniku skodý bezprostredne hroziacej
objednavateľovi nedokoncením niektorej z cinností podľa tejto zmluvý.

7.

Ak zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami zanikne odstupením od tejto zmluvý alebo
iným sposobom, ktorý pripusťaju ustanovenia tejto zmluvý alebo príslusne ustanovenia
Obchodneho zakonníka, nepouzite diagnosticke setý je poskýtovateľ povinný odovzdať
objednavateľovi do 5 dní odo dna zaniku zmluvneho vzťahu.

1.

VII.
Zmluvné pokuty
V prípade porusenia ustanovenia clanku 2 bod 6, clanku 6 bod 7 tejto zmluvý tejto zmluvý
ma objednavateľ narok na uhradu zmluvnej pokutý vo výske 50 Eur, za kazdý aj zacatý
den omeskania s odovzdaním nepouzitých diagnostických setov a certifikatov spať
objednavateľovi.
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2.

1.

Uhradením zmluvnej pokutý podľa tohto clanku nie je dotknute pravo objednavateľa na
nahradu sposobnej skodý ani pravo objednavateľa na odstupenie od tejto zmluvý.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvných stran výplývajuce z tejto zmluvý a v tejto zmluve blizsie
neupravene, sa riadia príslusnými ustanoveniami zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho
zakonníka.

2.

Akekoľvek zmený a doplnký k tejto zmluve mozu býť výhotovene iba písomne, vo forme
dodatkov a musia býť odsuhlasene obidvomi zmluvnými stranami.

3.

Zmluvne straný zmluvu precítali a jej obsahu porozumeli. Výhlasuju, ze zmluva je
prejavom ich slobodnej vole, nie je uzatvorena v tiesni a ani za napadne nevýhodných
podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnorucne podpisuju.

3.

Zmluva nadobuda platnosť dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a ucinnosť
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so znením § 47a ods. 1 zakona c.
40/1964 Zb. Obcianský zakonník v znení neskorsích predpisov.

4.

Ak sa preukaze, ze niektore z ustanovení zmluvý (alebo jeho casť) je neplatne a/alebo
neucinne, a dovod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celu zmluvu, nema takato
neplatnosť a/alebo neucinnosť za nasledok neplatnosť a/alebo neucinnosť ďalsích
ustanovení zmluvý, alebo samotnej zmluvý. V takomto prípade sa obe zmluvne straný
zavazuju bez zbýtocneho odkladu nahradiť taketo ustanovenie (jeho casť) novým tak,
abý bol zachovaný ucel, sledovaný uzavretím zmluvý a dotknutým ustanovením.

5.

Tato zmluva je výhotovena v troch výhotoveniach, kazde s platnosťou originalu, pricom
2 výhotovenia obdrzí objednavateľ a 1 výhotovenie dodavateľ.
Za objednavateľa:

Za poskýtovateľa:

V Lipovci dna 15.03.2021

V Tomasovciach dna 15.03.2021

Ing. Janka Micudova v.r.
starosta obce

Ing. Jan Micuda v.r.
starosta obce

Príloha c. 1: Lokalizacia odberoveho miesta
Príloha c. 2 kalkulacia cený
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Príloha c. 1: Lokalizacia odberoveho miesta
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Príloha č. 2: Kalkulácia ceny

Paušálne náklady na 1 testovaného:
Minimálna úhrada na počet 50 testovaných
Zmluvná cena

1,20 €
1,20 € x 50

60,00 € (Slovom: šesťdesiat eur nula centov)
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