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Príloha č. 2 - Zoznam položiek predmetu zákazky k oceneniu 
                                                                                                                                                                                                 
     

     

   
Por. 
číslo 

Položky predmetu 
zákazky 

Názov 

výrobku * 

 
Merná 

jednotka 

 
Veľkosť 
balenia 

 

Požadované 
množstvo 

balení 

 

Cena 
za MJ 

v € 
bez 
DPH 

 

Sadzba 

DPH v 

% 

 

Cena 
za MJ 

v € 
s DPH 

 

Cena za 
požadované 

množstvo 
balení 

v € bez DPH 

 

Cena za 
požadované 

množstvo 
balení 

v € s DPH 

1. 

Koncentrovaný tekutý 

prípravok na báze 

chlóru 

 

bal. 5 l 350 

     

2. 

Koncentrovaný tekutý 

prípravok na báze 

kombinácie peroxidu 

vodíka a KAZ 

 

bal. 1 l 400 

     

3. 
Tekutý dezinfekčný 

prípravok na ruky 

 
bal. 5 l 350 

     

4. 

Tekutý enzymatický 

čistič na chirurgické 

inštrumenty 

 

bal. 2 l 350 

     

5. 

Tekutý dezinfekčný 

prípravok na nástroje a 

povrch zdravot. 

pomôcok 

 

bal. 1 l 100 

     

6. 

Univerzálny 

dezinfekčný prípravok 

vo forme tabliet 

 

bal. 
1 kg = 

300 

tbl. 

150 

     

7. 

Tekutý dezinfekčný 

prípravok s 

rozprašovačom 

 

bal. 500 ml 150 

     

8. 

Tekutý dezinfekčný 

prípravok s 

rozprašovačom - na 

pokožku 

 

bal. 200 ml 150 

     

9. 

Koncentrovaný tekutý 

prípravok na báze 

aldehydu 

 

bal. 
1 l 

400 

     

10. 
Jednorazové 

dezinfekčné utierky 

 
bal. 100 ks 1150 

     

Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH aj s DPH 

(súčet celkových cien za každú položku predmetu zákazky) 

  

Pozn. * Doplní uchádzač. 

 
V ............................., dňa ............................ 
...........................................................                                                        ............................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatutárneho                                                                           podpis uchádzača 
zástupcu uchádzača, jeho funkcia)                                                                                                                                         
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„VZOR“ 

NÁVRH obchodných podmienok verejného obstarávateľa 

RÁMCOVÁ DOHODA č.......... 

Uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) 

medzi 

 

Článok I. 

Strany dohody 

 
 

Kupujúci: Záchranná služba Košice 

  štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-5 z 18.12.1990 

Sídlo: Rastislavova 43, 041 91 Košice 

Štatutárny orgán:  JUDr. Miroslav Boháč, riaditeľ  

   

IČO: 00 606 731 

DIČ: 2021141980 

IČ DPH: neplatca DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000289408/8180 

Číslo účtu (IBAN): SK42 8180 0000 0070 0028 9408 

Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Kudla 

  Tel.: 055-6814403, 0911 408 153  

 Fax: 055-6814 480 

  e-mail: mp@kezachranka.sk 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci: (doplní uchádzač)   

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

Číslo účtu (IBAN):  

Kontaktná osoba:  

  Tel.:  

  Fax:  

  e-mail:  

(ďalej len „Predávajúci“)  

(ďalej spoločne len „Strany dohody“ 

mailto:mp@kezachranka.sk
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Článok II. 

Podklady pre uzatvorenie dohody 

 

1. Strany dohody  uzatvárajú túto dohodu  v zmysle  § 83  zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 

výsledok zadávania  zákazky s nízkou hodnotou  s názvom predmetu zákazky: 

„Dezinfekčné prostriedky“.   

Článok III. 

Právne predpisy 

1. Vzájomné vzťahy strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej 

len „zákon“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré 

upravujú oblasť predmetu tejto dohody. 

 

Článok IV. 

Predmet a účel rámcovej dohody 

1. Predmetom tejto dohody  je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar – 

dezinfekčné prostriedky, bližšie špecifikované v Prílohe č.1 a 2  (ďalej len „tovar“) k tejto 

rámcovej dohode,  v množstve  podľa potrieb kupujúceho   na základe objednávok 

kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný 

tovar podľa podmienok stanovených v tejto dohode. Príloha č. 1 a Príloha č.2 sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.  

2. Účelom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok pri zadávaní zákaziek na dodanie 

tovaru  podľa bližšej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 a 2 k tejto rámcovej dohode, v 

množstve podľa potreby kupujúceho, ktorých potreba vyplynie po dobu trvania tejto 

rámcovej dohody. 

3. Zákazkou sa na účely tejto dohody rozumie písomná objednávka kupujúceho na dodanie 

tovarov, ktorú kupujúci doručí predávajúcemu a predávajúci ju doručením akceptuje bez 

výhrad. Pre účely tejto dohody je písomná objednávka doručená predávajúcemu 

realizačnou zmluvou k plneniu tejto dohody.  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar uvedený v Prílohe č. 1 podľa samostatných 

priebežných písomných objednávok kupujúceho, v ktorých uvedie množstvo a druh tovaru.  

5. Predávajúcemu z tejto rámcovej dohody nevzniká právny nárok na zadávanie objednávok 

na dodanie tovaru. Zadávanie zákaziek samostatnými objednávkami na konkrétnu 

dodávku počas platnosti a účinnosti tejto dohody bude závisieť výlučne od aktuálnych 

potrieb kupujúceho a bude limitované výškou vyčleneného finančného limitu kupujúceho 

uvedeného v článku VI. odseku 2.  tejto dohody. Predávajúcemu nevzniká žiadny finančný 

nárok, ani nárok na náhradu škody v dôsledku nezadania zákaziek samostatnými 

objednávkami na dodanie tovaru v predpokladanom množstve resp. v akomkoľvek 

množstve. 

6. Strany dohody sa dohodli, že predpokladaný rozsah a množstvo tovaru uvedené v  Prílohe 

č. 2 k tejto rámcovej dohode je stanovené len orientačne a považuje sa za predpokladané 

a nezáväzné, a bude sa odvíjať od aktuálnych potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto 
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dohody, pričom   množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 2 môže byť v priebehu plnenia tejto 

dohody zmenené resp. spresnené. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať len tovar, ktorý spĺňa podmienky podľa príslušných 

noriem, najmä podmienky stanovené právnymi normami SR, Slovenskými technickými 

normami a normami EÚ. Predávajúci bude všetky plnenia tejto dohody vykonávať v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej odbornej 

oblasti.  

8. Doba exspirácie v čase dodania tovaru kupujúcemu nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. 

9. Kupujúci sa zaväzuje tovar objednaný samostatnou písomnou objednávkou prevziať 

a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar v súlade s Prílohou č. 1 a 2 k tejto 

rámcovej dohode.   

10. Úhrada kúpnej ceny za dodanie tovaru je financovaná z vlastných finančných prostriedkov 

kupujúceho.   

11. Kupujúci  a predávajúci  sa dohodli, že na túto rámcovú dohodu (ďalej len „dohoda“) sa 

nevzťahujú všeobecné obchodné podmienky predávajúceho. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti  strán dohody 

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť a dodávať tovar v súlade 

s touto dohodou na základe samostatných priebežných objednávok kupujúceho, podľa 

jeho potrieb a  za podmienok stanovených touto  dohodou. 

2. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne v slovenskom 

jazyku a prostredníctvom na to určených e-mailových adries, resp. prostredníctvom na to 

určených osobitných telefonických kontaktov uvedených v priebežných samostatných 

písomných objednávkach. Predávajúci určí e-mailovú adresu kontaktnej osoby pre účely 

prijímania objednávok zo strany kupujúceho a komunikácie vo veci zabezpečenia tovaru.  

3. Postup pri vystavovaní objednávok podľa Prílohy č.1 a 2 k tejto rámcovej dohode je 

upravený nasledovne: 

3.1 Pri vystavení objednávky kupujúci zadáva zákazku v súlade s ust. § 83 ods. 3 a 4 

zákona o verejnom obstarávaní predávajúcemu; 

3.2 Kupujúci riadne vystavenú objednávku zašle predávajúcemu elektronickou 

komunikáciou na e-mailovú adresu, určenú na tento účel, ktorá bude funkčná 

a sprístupnená nonstop; 

3.3 Predávajúci je povinný potvrdiť príjem objednávky kupujúceho obratom na e-mailovú 

adresu kupujúceho, z ktorej bola objednávka odoslaná, najneskôr však do 12 hodín 

od zaslania objednávky; 

3.4 Potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim sa považuje za uzatvorenie dohody. 

Potvrdením prijatia objednávky sa táto stáva pre predávajúceho záväzná. 

4. V prípade, že predávajúci nedodrží postup uvedený v ods. 3.3 bude sa takéto porušenie 

považovať za podstatné porušenie rámcovej dohody.  

5. Po elektronickom potvrdení prijatia objednávky, kupujúci vystaví a odošle bezodkladne 

podpísanú objednávku prostredníctvom pošty na adresu predávajúceho. 

6. Každá objednávka ako aj jej prípadná zmena musí obsahovať minimálne nasledovné 

náležitosti: 

a) názov, sídlo kupujúceho a predávajúceho, číslo účtu, bankové spojenie kupujúceho, IČO, 
DIČ, kontaktné údaje osoby poverenej na vystavenie objednávky na strane kupujúceho 
(meno, telefón, fax, e-mail), 
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b) číslo tejto rámcovej dohody a číslo objednávky, 
c) názov tovaru v súlade s Prílohou č.1 k tejto rámcovej dohode, 
d) požadované množstvo tovaru  a jeho jednotkovú cenu v Eur bez DPH 
e) celková cena za dodávku v Eur bez DPH a s DPH v súlade s Prílohou č. 2 k tejto rámcovej 

dohode, 
f)   dátum a miesto dodania tovaru, 
g)   kontaktné údaje osoby poverenej na prevzatie dodávky za kupujúceho (meno, telefón, 

fax, e-mail), dátum, 
h)   dátum vystavenia objednávky 
i)   iné v rozsahu predmetu plnenia tejto rámcovej dohody. 
7. Tovar bude kupujúcim, resp. poverenou osobou na strane kupujúceho prevzatý na základe 

dodacieho listu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.  
8. Predávajúci vypracuje a dodá nový dezinfekčný plán podľa dodávaných dezinfekčných 

prostriedkov 
9. Kontaktné údaje pre účely objednávania: Marián Sabol, tel.: +421 (55) 6814 440, e-mail: 

mtz@kezachranka.sk , mobil: 0903600691. 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena je stanovená vzájomnou dohodou strán  dohody podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková kúpna cena za predmet tejto dohody pre zadávanie zákaziek podľa tejto dohody 

predstavuje hodnotu ................................ EUR bez DPH (doplní uchádzač), čo  je 

...............................EUR s DPH(doplní uchádzač), po dobu trvania tejto dohody alebo do 

vyčerpania  v tomto bode uvedeného finančného limitu, na ktorú je táto dohoda 

uzatvorená. Kupujúci nie je povinný uvedený finančný limit vyčerpať počas platnosti a 

účinnosti tejto dohody . 

3. Podrobný rozpis jednotkových cien za predmet dohody je uvedený v Prílohe č. 2 tejto 

dohody. Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Predávajúci garantuje cenu 

podľa Prílohy č. 2 a to po celú dobu platnosti dohody.  

4. Kúpna cena uvedená v ods. 2 tohto článku je cena  vrátane dopravných 

nákladov, všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru alebo jeho časti na miesto 

dodania uvedené v odseku 1 článku VII tejto  dohody. 

5. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje 

cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie nižšia ako je 

obsiahnutá v tejto dohode a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu 

plnenie dodal, resp. ešte stále dodáva, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa 

tejto dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa 

predávajúci dodávať tovar za cenu zistenú na relevantnom trhu a poskytnúť kupujúcemu 

pre plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu 

medzi ním dohodnutou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.  

6. V prípade, ak predávajúci nedodrží ustanovenie odseku 5 tohto článku dohody, kupujúci 

je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu. Výpovedná doba bude 3 mesiace po 

doručení výpovede.   

7. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu po riadnom dodaní tovaru, resp. jeho časti, 

predávajúcim na základe vystavenej faktúry, ktorá musí byť v súlade s objednávkou 

vystavenou kupujúcim. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený povereným 

zástupcom kupujúceho aj predávajúceho, ich podpismi a odtlačkami pečiatok.  Kupujúci 

a predávajúci sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach (listoch, dodacích listoch, 

objednávkach a faktúrach, atď.) uvádzať číslo tejto rámcovej dohody. 
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8. Predávajúci je povinný vyhotoviť a predložiť kupujúcemu faktúru, ktorá musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ust. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci nie je oprávnený fakturovať 

žiadnu ďalšiu odplatu za služby súvisiace s dodaním tovaru a za doručenie faktúry 

a dodacieho listu, ako je stanovené v Prílohe č. 2 k tejto dohode. 

9. Predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu faktúru pri každej dodávke  tovaru. Súčasťou 

doručenej faktúry musia byť dodacie listy opatrené poverenými osobami oboch strán 

dohody.  

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú 

uvedené správne údaje podľa tejto rámcovej dohody resp. v prípade, ak nebude v súlade 

s príslušnou objednávkou  kupujúci je oprávnený faktúru neuhradiť a vrátiť predávajúcemu 

k jej oprave. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej 

faktúry.  

11. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v zmysle vystavenej a doručenej faktúry podľa 

bodu 8. tohto článku rámcovej dohody bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, 

a to po dodaní tovarov uvedených v príslušných objednávkach za každý mesiac a za ceny 

a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 a 2  k tejto rámcovej dohode resp. nižších, 

v prípade uplatnenia ods. 5 tohto článku  tejto dohody. 

12. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu žiadne preddavky ani zálohové platby. 

13. Kupujúci nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním 

finančných prostriedkov na účet predávajúceho zo strany jeho finančného ústavu.  

14. Strany dohody sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že kupujúci je subjektom verejného práva 

podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka a zároveň 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, 

kupujúci si splní svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote splatnosti 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry.   

15. Predávajúci môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto dohody vrátane postúpenia 

pohľadávky vzniknutej podľa tejto dohody alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Ak predávajúci  postúpi akékoľvek 

práva a povinnosti z tejto dohody  vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto 

dohody alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

kupujúceho, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie písomného súhlasu 

kupujúceho podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa 

(Ministerstvo zdravotníctva SR). 

 

Článok VII. 

Čas a miesto plnenia rámcovej dohody 

1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho: Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 

Košice, Slovensko  

2. Lehota dodania tovaru je pre položky uvedené v Prílohe č.1  tejto rámcovej dohody 

najneskôr do 5 (päť) pracovných dní   odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu, ak 

kupujúci pre konkrétny prípad nepožaduje iný  termín dodania.  

3. Dodávka tovaru bude realizovaná podľa potreby a podľa požiadavky uvedenej v príslušnej 

objednávke, v pracovných dňoch a v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod 

4. Predávajúci sa zaväzuje spresniť termín dodania tovaru, resp. jeho časti najneskôr 12 

hodín pred jeho dodaním (e-mailom alebo faxom) .  
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5. Po prevzatí predmetu objednávky (tovaru) potvrdí poverený zástupca kupujúceho a 

predávajúceho svojím podpisom dodací list. Tento dodací list bude vystavený dvakrát, pre 

obe strany dohody jedno vyhotovenie. 

6. Ak predávajúci  nesplní  svoju povinnosť uvedenú v ods. 3 tohto článku, kupujúci nie je 

povinný prevziať tovar v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady v tomto 

prípade znáša predávajúci.  

7. V prípade, ak dodaný tovar nebude spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú kupujúcim v 

tejto rámcovej dohode, kupujúci je oprávnený prevzatie takejto dodávky odmietnuť. 

8. Doba exspirácie v čase dodania tovaru kupujúcemu nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. 

Požaduje sa dodanie predmetu zmluvy (tovaru) v požadovanom balení –viď Prílohu č.1 a 

2, v neporušenom originálnom balení, s čitateľným vyznačením doby exspirácie na obale 

príslušného balenia. 

9. Každá  položka predmetu zmluvy bude mať etiketu s označením výrobku, s návodom na 

použitie a uvedením zloženia výrobku v slovenskom alebo českom jazyku. 

10. Predmet zmluvy (tovar) musí byť registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky. 

11. Biocídna účinnosť tovaru musí byť preukázaná podľa EN 14885 platných pre oblasť 

zdravotníctva. V prípade, že pre danú oblasť použitia nie je definovaná norma podľa EN 

14885, je možné predložiť metódu testovania z inej oblasti použitia (napr. potravinárstvo) 

alebo predložiť testy podľa testovacej metódy z akreditovaného laboratória (napr. 

DVV/RKI, DGHM) 

12. Predávajúci poveruje vo veciach realizácie tejto rámcovej 

dohody:................................................., 

tel. číslo: +421....................................e-

mail.............................................................................. 

13. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, ktorý 

je zároveň aj dňom prevzatia potvrdenia o prevzatí tovaru potvrdeného podpisom 

kupujúceho a odtlačkom pečiatky na dodacom liste ako aj podpisom predávajúceho. 

 

Článok VIII. 

Reklamácia vady, záruka 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude riadne dodávaný v súlade s touto rámcovou 

dohodou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto dohode a bude zodpovedať kvalitatívnym 

požiadavkám stanoveným v platných technických normách a v súlade s právnymi 

predpismi.   

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa 

prevzatia predmetu dohody kupujúcim bližšie špecifikovaného v samostatnej objednávke.  

3. Záručná doba uvedená v ods. 2 tohto článku neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže 

užívať tovar uvedený v článku IV tejto dohody pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 

predávajúci. 

4. Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné zistené pri prevzatí predmetu tejto rámcovej 

dohody spresnené samostatnou objednávkou, bude kupujúci reklamovať pri jeho prevzatí 

zápisom o neprevzatí objednanej časti tovaru v dodacom liste. Zápis o neprevzatí musí 

obsahovať dôvody neprevzatia a musí byť podpísaný poverenými zástupcami oboch strán 

dohody. Tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád. 

5. Kupujúci je oprávnený neprevziať predmet dohody podľa odseku 4 tohto článku alebo jeho 

časť, ak tovar spresnený samostatnou objednávkou: 

5.1   je nekompletný,  
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5.2   je zjavne poškodený, 

5.3  vykazuje akékoľvek odchýlky a vady od dohodnutého predmetu dohody podľa  Prílohy 

č. 1 tejto dohody. 

6.  Počas plynutia záručnej doby budú zo strany kupujúceho vady predmetu dohody 

reklamované písomne formou reklamačného listu doručeného predávajúcemu faxom resp. 

elektronickou poštou  na kontaktnú mailovú adresu predávajúceho, bezodkladne po zistení 

vady predmetu dohody a následne  poštovou zásielkou odoslanou v lehote 3 dní od 

odoslania reklamačného listu. Prípadné nároky z vád tovaru budú riešené v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

7.  Reklamačný list musí obsahovať: 

a) číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, 

b) názov a označenie reklamovaného tovaru podľa Prílohy č. 1 k tejto dohode,  

c) popis vady, 

d) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania. 

8. Kupujúci má právo v prípade zistenia neopraviteľných  vád dodaného tovaru na:  

a) výmenu vadného tovaru za nový, bezvadný tovar, najneskôr do  30 kalendárnych dní 

odo dňa uplatnenia reklamácie; 

b) odstúpenie od tejto rámcovej dohody v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho  

vymeniť vadný tovar do  30  kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie; 

c) náhradu škody spôsobenú dodaním vadného tovaru. 

9. V prípade opakovaného dodania vadného tovaru predávajúcim má kupujúci právo na 

odstúpenie od tejto rámcovej dohody, pričom za opakované porušenie sa považuje 

dodanie vadného tovaru trikrát po dobu trvania dohody.  

                                                          Článok IX. 

                                                            Sankcie 

1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry podľa odseku 14 článku VI tejto 

dohody, je predávajúci  oprávnený uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 

% z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania s výnimkou 

skutočnosti a okolností charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest. 

2. Kupujúci je oprávnený započítať si svoju pohľadávku titulom náhrady škody alebo 

uplatnenej zmluvnej pokuty voči predávajúcemu a jeho pohľadávke na zaplatenie kúpnej 

ceny. 

3. V prípade omeškania s plnením predmetu rámcovej dohody alebo jeho časti predávajúcim 

oproti dojednaným lehotám je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % denne z celkovej ceny predmetu dohody za každý deň omeškania. 

Kupujúci zmluvnú pokutu neuplatní v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. 

zásah úradných miest. 

4. Kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % 

z celkovej 

kúpnej ceny, za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane v prípade ak  

a) bude predávajúci opakovane dodávať predmet dohody v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto dohode a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) predávajúci zadá plnenie celého predmetu dohody ako subdodávku alebo postúpi 

predmet plnenia inému predávajúcemu alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu 

kupujúceho, 
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c) predávajúci pri plnení predmetu dohody koná spôsobom, kedy kupujúcemu vzniká 

škoda alebo hrozí vznik škody. 

5. Ustanovenia o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto rámcovej dohode sa nedotýkajú 

práv oprávnenej strany dohody na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej 

splnenie bolo zabezpečené dojednaním o zmluvnej pokute, ako ani nárokov vyplývajúcich 

z vád predmetu rámcovej dohody uplatnených kupujúcim voči predávajúcemu. Strany 

dohody sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané stranami dohody v tejto rámcovej 

dohode sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok 

vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej strane dohody, pokiaľ v tejto rámcovej dohode nie 

je uvedené inak. 

Článok X. 

Subdodávky 

1. Predávajúci bude zabezpečovať plnenie predmetu tejto dohody  prostredníctvom svojich 

subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 tejto dohody.  Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto dohody. 

2. Predávajúci pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 

zabezpečenie plnenia na základe zmluvy  o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene 

a garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu tejto dohody 

a kvalifikovanosť subdodávateľov na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody 

a zároveň garantuje, že subdodávatelia majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné 

k dodávaniu  predmetu tejto dohody. 

3.  Predávajúci nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám dodanie 

celého predmetu dohody a pri dodaní predmetu dohody zodpovedá objednávateľovi za 

včasné a riadne dodanie predmetu dohody tak, ako by ho dodal sám. Zároveň je 

predávajúci  povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 3 k tejto dohode 

nezadali svoju subdodávku, resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi. 

4.  Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu u subdodávateľov, 

uvedených v Prílohe č. 3 k tejto dohode, vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. 

Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme 

a s kupujúcim uzatvoriť dodatok k tejto dohode, ktorou dôjde k zmene Prílohy č. 3 k tejto 

dohode. 

5.       V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedeným v Prílohe č. 3 

k tejto  dohode, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných 

dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, informácie o novom subdodávateľovi 

v rozsahu podľa Prílohy č. 3 k tejto dohode. (obchodné meno alebo názov, adresa pobytu 

alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné 

číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia).  

 

Čl. XI. 

Odstúpenie od dohody 

1. Ktorákoľvek zo  strán dohody je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto dohody pri 

podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody a požadovať náhradu škody, 

ktorá jej vznikla zavinením druhej strany dohody.  Strany dohody  sa dohodli, že za 

podstatné porušenie povinnosti budú považovať: 

a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, alebo 

b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od 

dohody uvedený v ods. 2 alebo 3 tohto článku dohody.  
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2. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody, ak:  

a) predávajúci je v omeškaní s riadnym plnením dohody o viac ako 10 kalendárnych 

dní, okrem prípadu, ak je dôvodom omeškania dôvod charakterizovaný ako vyššia 

moc, 

b) predávajúci plnenie dohody  bude vykonávať v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto dohode  a všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

c) predávajúci zadá celé plnenie tejto dohody ako subdodávku alebo postúpi plnenie 

tejto dohody inému predávajúcemu  alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu 

kupujúceho,  

d) predávajúci pri plnení dohody koná spôsobom, kedy kupujúcemu  vzniká škoda 

alebo hrozí vznik škody, 

e) je zrejmé, že plnenie tejto dohody  nebude  vykonané riadne a včas, 

f) predávajúci  oznámi kupujúcemu, že plnenie tejto dohody nebude vykonané  riadne 

alebo včas. 

3. Predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody v prípade, ak  

a) kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť k plneniu predmetu dohody ani 

v dodatočne primeranej lehote, ktorú si predávajúci vopred vyžiadal písomne,  

b) kupujúci je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet dohody o viac ako 

30 kalendárnych dní, 

c) v prípade opakovaného porušenia ustanovenie čl. VIII ods. 9 tejto dohody, 

4. Strany dohody  sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto dohody, ak táto dohoda nemala 

byť uzavretá s predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej 

z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v 

súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto dohody, ak počas plnenia predmetu dohody bolo 

právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho z Registra partnerov verejného 

sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

§ 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

6. Odstúpenie od dohody musí byť oznámené druhej strane dohody  písomne s uvedením 

dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od dohody.    

7. Ktorákoľvek zo strán  dohody môže od dohody odstúpiť v zmysle ust. § 344 a nasl.  

Obchodného zákonníka, pričom kupujúci môže od dohody  odstúpiť aj v prípade, ak 

nedôjde medzi stranami k dohode o zmene ceny predmetu dodávok v priebehu platnosti 

dohody , podľa Článku VI. bodu 5. tejto dohody. 

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od dohody z dôvodu podstatného porušenia dohody alebo  

z dôvodu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov, nemá predávajúci právo na uplatnenie žiadnej finančnej náhrady. 

 

Čl. XII 

Zmena dohody 

1. Túto dohodu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

a nezmení sa charakter tejto dohody, ktoré sa po podpísaní stranami dohody a po 

nadobudnutí účinnosti tejto dohody sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
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2. Túto dohodu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej 

trvania z dôvodov uvedených v tejto dohode ak: 

- potreba zmeny dohody vyplynie z okolností, ktoré kupujúci nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať, 

- predávajúci v priebehu plnenia ponúkne nižšiu cenu za jednotlivé položky uvedené v 

Prílohe č. 2 k tejto dohode, 

- vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods. 2 tejto dohody smerom nadol taká, že 

časť predmetu dohody sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu dohody, ktorú nie 

je potrebné k jej splneniu zrealizovať. 

3. Túto dohodu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 

dodatkom k tejto dohode maximálne do 10% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny uvedenej 

v Prílohe č.2 k tejto dohode.  

4. Hodnota všetkých oprávnených zmien podľa ods. 2 a  3 tohto článku nepresiahne 50% 

hodnoty tejto dohody podľa Prílohy č.2 k tejto dohode. 

5. Túto dohodu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto 

dohode, ak: 

a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu 

plnenia z dôvodov: 

- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

- vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany kupujúceho, 

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného predávajúceho novým 

predávajúcim, za podmienky, že tento, nový predávajúci je právnym nástupcom 

pôvodného predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 

splynutia alebo úpadku a spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, 

c) predávajúci uplatní ustanovenie čl. X ods. 5 tejto dohody. 

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr. 

zmena v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového 

účtu a pod.). V prípade týchto formálnych alebo administratívnych zmien týkajúcich 

sa strán dohody, ktoré môžu mať vplyv na plnenie dohody sú strany dohody povinné 

si tieto skutočnosti oznámiť písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody do 

10 dní odo dňa vzniku týchto skutočností, 

e) počas plnenia dohody dôjde k nemožnosti plnenia predmetu dohody alebo jej časti  

podľa pôvodne požadovanej špecifikácie z dôvodu morálnej zastaranosti, z tohto 

dôvodu predávajúci predkladá modifikovaný predmet dohody s technickou 

špecifikáciou rovnakých alebo vyšších technických parametrov za dodržania 

pôvodnej ceny predmetu dohody, resp. jej úpravy smerom nadol, pričom pred jeho 

nahradením je predávajúci povinný postupovať podľa bodu 5 písm. a) tohto článku 

tejto  dohody.  

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania celého objemu 

finančných prostriedkov predstavujúcich kúpnu cenu podľa čl. VI ods. 2 tejto rámcovej 

dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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2. Práva a povinnosti strán dohody sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na 

zmluvné podmienky, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, sa plne vzťahujú ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade vzniku sporu sa ich ktorákoľvek zo 

zmluvných strán môže dovolávať. 

3. Zmenu podmienok dohodnutých v tejto dohode po dobu jej platnosti môžu  strany dohody 

výnimočne meniť na základe obojstrannej písomnej dohody v zmysle čl. XII tejto dohody, 

vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k rámcovej dohode s uvedením 

právneho a faktického dôvodu zmeny. Dodatok k dohode musí byť podpísaný zástupcom 

strany dohody  oprávneným k uzatváraniu zmlúv, s uvedením jeho identifikácie a právneho 

postavenia k strane dohody.  

4. Spory zmluvnej povahy budú strany dohody riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami 

na úrovni štatutárnych orgánov strán dohody. V prípade neúspešnosti zmierovacieho 

konania uplatnia strany dohody spory na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej 

republiky. 

5. Zároveň sa strany dohody  zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo 

byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi 

a v rozpore s obchodnom etikou. 

6. Túto rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba vzostupne číslovanými písomnými 

dodatkami, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a ktoré sa 

po podpísaní  stranami dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

7. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán 

dohody  obdrží dve vyhotovenia s platnosťou originálu. 

8. Strany rámcovej dohody  vyhlasujú, že si túto  dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej 

obsahu porozumeli, táto dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, rámcová dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

popísali. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú jej prílohy: 

Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Ocenený zoznam položiek predmetu rámcovej dohody  

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (v prípade, ak sú) 

 

 

Za predávajúceho:  Za kupujúceho: 

 

 

V ........................ dňa .....................                 V Košiciach dňa...................... 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

meno, priezvisko, titul, funkcia                                                    JUDr. Miroslav Boháč 

podpis oprávnenej osoby(osôb) predávajúceho                      Záchranná služba Košice 

                         riaditeľ 
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    Príloha č.1 k rámcovej dohode 

 

 

                                       Technická špecifikácia predmetu zmluvy 
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Príloha č.2 k rámcovej dohode 

 

                              OCENENÝ zoznam položiek  predmetu rámcovej dohody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 Uchádzač na základe verejným obstarávateľom stanovených parametrov do svojej ponuky uvedie obchodný názov 
konkrétneho ponúkaného výrobku a uvedie ich do prílohy k návrhu obchodných podmienok uchádzača. Úspešný 
uchádzač však musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na 
predkladanie ponúk. 

 Požadovane balenia jednotlivých tovarov sú verejným obstarávateľom určené z dôvodov možnosti skladovania, 
distribúcie a používania v jednotlivých objemoch a veľkostiach balení. Jednotlivé balenia zohľadňujú cieľové použitie 
a minimalizovanie odpadového a obalového materiálu a efektívnosť používania. Pokiaľ záujemca/uchádzač dodáva 
konkrétny druh tovaru v inom balení/v inej mernej jednotke, než akú požaduje oceniť verejný obstarávateľ, prepočíta 
cenu tohto tovaru na balenie/mernú jednotku požadovanú verejným obstarávateľom. 

 

 

 

 

V .................................... dňa .....................                 V Košiciach  dňa................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho Za kupujúceho 

 

 

____________________________ _______________________________ 

meno, priezvisko, titul, funkcia                                            JUDr. Miroslav Boháč 

podpis oprávnenej osoby(osôb) predávajúceho                       Záchranná služba Košice 

                riaditeľ 
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Príloha č.3 k rámcovej dohode 

 

Z o z n a m       s u b d o d á v a t e ľ o v 

 

(v prípade ak sú subdodávatelia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

 

 

V   ..............................., dňa .................. V Košiciach, dňa .................. 

 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

meno, priezvisko, titul, funkcia                                            JUDr. Miroslav Boháč 

podpis oprávnenej osoby(osôb) predávajúceho                          Záchranná služba Košice 

                riaditeľ 
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Príloha č. 4 

 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len Zákon č. 343/2015 Z..z. o verejnom obstarávaní) 

 

 

Uchádzač (doplniť obchodné meno a sídlo uchádzača), ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Dezinfekčné prostriedky“, týmto čestne vyhlasujem, že v 

súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla 

byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní akékoľvek 

aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní, 

  - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 

záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 

obstarávania, 

 - poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 

informácie.  

 

 

V..........................., dňa...........................  

 

..................................................  

Podpis 
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Príloha č. 5 

 

Čestné vyhlásenie   

podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Dolupodpísaný (doplniť meno a priezvisko), konajúci za (doplniť obchodné meno a sídlo uchádzača), pri 

predkladaní ponuky v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Dezinfekčné 

prostriedky“, týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 - nemám uložený  zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

V..........................., dňa...........................  

 

..................................................  
      podpis 
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KRYCÍ LIST PONUKY 

Ponuka predložená v na predmet zákazky: 

„DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY“ 
Zákazka s nízkou hodnotou   

pre verejného obstarávateľa: 

           ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE, Rastislavova 43, 041 91 Košice 

Identifikačné údaje uchádzača (doplní uchádzač) 

Obchodné meno:  

Sídlo alebo miesto 

podnikania: 
 

IČO:  

DIČ:  

IČ pre daň:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

SWIFT (BIC) kód:  

Tel:  

E-mail:   

Kontaktná osoba pre účely 

elektronickej aukcie a tel. 

kontakt a e-mail: 

 

 

 

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*: 

Meno a priezvisko, funkcia  

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s 

užívateľským menom ......................................* na portáli https://kezachranka.eranet.sk . Berieme na vedomie, 

že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho  konta s užívateľským menom 

......................................*  na portáli https://kezachranka.eranet.sk, pričom kontrola konta je na našej 

zodpovednosti. 

V .......................  dňa ......................                                  ........................................................... 

 (titul, meno, priezvisko štatutárneho 
 zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu 
   jeho funkcia a podpis) 
  Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 

https://kezachranka.eranet.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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