
Rámcová zmluva
uzatvorená v zmysle § 269 ods, 2 obchodného zákonnlka č. 513/199'l zb,

obi9dnávat6?| Nemocnica s poliklinikou Myjava
sídlo: staromyjavská 59, 907 01 Myjava
zastúpený: PhDr Elena Šteflková, MPH, poverená riadenlm nemocnrce
lČo: 00610721
Dló:
ló DPH:

2021039988
sK2021039988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu:
swlFT kód]
zapisaný
dalej len,,objednávaier'

Dodávaiel:
sídlo:
Zastúpený:
lčo:
lč DPH:
Dló:
Bankové spojenie:
čislo účtu:
swlFT kód:
zapisaný

sK98 8180 0000 0070 005,1 0627
sPsRsKBA
príspevková organizácia v zíiadovatelskej Ňsobnosti TsK

KLlNlcKÁ BlocHÉMlA s,r,o,
V, spanyola 47A, 01o 01 Žílina
lng- silvia Reváková, konatel
36406554

20216p4u3
Tařa banka, a,§.
sK21 í 100 0000 0026 2382 2093
TATRsKBx
v obchodnom registri okresného súdu Žifina, oddiel sro,
\/ožka č, 13684/L

(1)

í2)

ďalej len ,,Dodévateť
uzatvá€jú v zmysle vyššie uvedených ustanovení obchodného žákonnika túto zmluvu

čl, l
Prcdmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok Dodávatela vykonávať za podmienok a spósobom uvedeným
v tejto zmluve pre objednávateta dohodnuté služby a závázok objednávatela zaplatiť
Dodávatetovi za poskytnuté služby cenu dohodnutú v čl, ll, tejto zmluvy.

Dodávatet sa zavázuje podía tejto zmluvy vykonávať pre objednávateía riadne a Včas
nasledovné služby: vykonávanie a vyhodnocovanie testov na covlD-1g pre samoplatcov,
Vyšetrenie je realizované Real-Time PcR (polymelázová reťazová €akcia), Korá v reálnom čase
detekuje prítomnosť genetickej iníormácie vlrusu sARs-coV-2, teda prítomnosť špecifickej
vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalenlných kópií) záchytnosť je _vyššia ako u
akéhokolvek iného testu v súčasnosti a jedná sa o typ testu, ktorý doporučUje aj Urad verejného
zdíavotníctva sR a WHo.

objednávateí sa tolto zmluvou nezavázuje k odbeíu ziadneho minimálneho mno2stva služieb,
objednávateí je oprávnený pož€dovať plnenie v rozsahu podla svojich potrieb,

objednávatel zabezpečí zdravotnícky personál pri realizácii odberov biologického mateíiálu
(výíerov, kloktaním, §linné testy) za účelom zistenia píltomnosti nového koíonavírusu sARs-coV-
2 a nákazy covlD-19 PcR metódou.

objednávatet zabezpečí pre svojich zameshancov realizujúcich odbery pňmerané osobné
ochranné pracovné prostriedky,

Dodávatel zabezpečl odbeíové sety na odb€r biologického mate.iálu, transport vzoriek ako aj
nahlásenie výsledkov vyšeření Nczl a pacientovi (klientovi) do 24 hodín od preyzatia
baologického materiálu.

Dátum a čas testovania určUje objednávatel.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



12)

(3)

(4)

(5)

č1.1l
cena za §lužby

(1) zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č, 18/1996 z. z. o cenách
dohodli na jednotkovej c€ne za vykonávané služby na§ledovne:

Jednotková céna služby zahřňa všetky odóvodnené náklady DodáVatela §úvisiace s poskytnutím
§lužby podla tejto zmluvy, t,j. vykonaním a vyhodnotenlm testu na covlD-1g vráiane všetkých
odóVodnených dopravných nákladov, adminisťatívnych nákladov a nákladov na manipuláciu,

cenu zá vykonané služby zaplatl objednávatel na základe faktúry vystavenej Dodávatelom,
s dohodnutou lehotou splatnosti do 3 dnl odo dňa jej doručenia objednávatelovi- zmluvné slrany
prehlasujú, že dojednaná lehota splatnosti nie je V hrubom nepomere k právam a povinnostiam
vyplývajúcim 20 ávázkového yzťahu pre Dodávateía a je odóvodnená povahou predmetu
plnenia závázku,

Dodávateí vystavl faktúru za uskutočnené služby za predchádzajúci mesiac najneskór do 15,
dňa nasledujúceho kalendámeho mesiaca spolu s menným zoznamom testovaných osOb,

Faktúra bude obsahovať náležitosii podla platného ákona o DPH a ěí§lo objednávky
objednávatela. KU každej vystavenej faktúre je Dodávatel povinný priložť súpis po§kytnutých
služieb, V opačnom prípade je objednávatel opévnený vrátť vystavenú faktl]ru spáť
Dodávatelovi sÝm, že lehoia splatno§ti žačne plynúť až dňom doručenia íaktúry vystavenej
v súlade s buto zmluvou,

čl. lll
iri€6to pln9nla

. Mie§tom plnenia sú prevádzkové priestory - mobilné odberové mieslo:

Nemocnica s poliklinikou Myjava, siaíomyjavská 59, 907 0í Myjava

čl. ry
Platno6ť zmluvy

(í) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, Táto
zmluva sa uzatvá€ na dobu určitú - na jeden rok od nadobudnutia platnosť a účinnosti.

čl, v
oaobltné usianoyonia

V píípade omeškania objednávatela s úhradou fakhir po lehote splatnosť je Dodávatel oprávnený
požadovať za každý deň omeškénia úrok z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty džnej sumy,

V případe omeškania Dodávatela s vykonávanlm služieb riadne a v termlnoch uéených
v písomnej objednávke alebo dohodnutých zmluvnými §ranami je objednávatel oPrávnený
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo t/ýške 1% z celkovej ceny píedmetnej objednávky a to
za keždý aj začatý deň omeškania,

(1)

Druh služby
Jédnotková
cena služby
v EUR

Testovanie na covlD í9 nasoíaringeálnym výterom,
kloktaním alabo slinným testom metódou PcR pře
3amoplatcov

33,00

12)



(3) objednávateí je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dóvodu s výpovednou lehotou
jeden mesiac, Korá žačlna plynúť prvým dňom kal€ndámeho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede Dodávatelovi,

ól, vl
záyoročné ustanoyonia

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po dohode zmluvných strán a to
formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

Táto zmluva sa adi ustanoveniami obchodného zákonníka v účinnom zneni,

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu, pričom
jedno vyhotovenie obdžl objednávatel ajedno vyhotovenie DodáVatel.

zmluvné strany prehlasujú, že 6i túto rámcovú zmluvu prečíiali a porozumeli jej na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú,

(1)

(4)

12)

(3)

v žiti,ne ana.. - -. : :. ::. :t. :.!-o. -1iY,

KLlNlcKÁ BIoCHÉM|A §. ř.o.
V spanyola 47A

010 01 Zilina
óo: 36 406 554, Dč: 2021 69r'

dňa,..1,,.,,,:.,,,..,,,,,,.,,

Nemocnica s polikllnikou
staromy]avská 59

907 01 M YJAVA


