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Rámcová dohoda č. 1/2021/PO 

ktorú uzavreli podľa § 83 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v ďalej uvedený deň 

/ďalej len „rámcová dohoda“/ 

 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 

Dolný Kubín 

Sídlo:   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:   00634905 

DIČ:   2020563754 

IČ DPH:  SK2020563754 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:   mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:  043/5801208 

Právna forma:  Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

ako objednávateľ na strane jednej 

a 

 

Obchodné meno: ATRIO PLUS, s.r.o. 

Sídlo:   J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: Ing. Karol Považan – konateľ spoločnosti 

IČO:   36 844 781 

DIČ:   2022456106 

IČ DPH:  SK2022456106 

Bankové spojenie: _________________ 

IBAN:   _________________ 

E-mail:   _________________ 

Tel. kontakt:  _________________ 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Registrácia:  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka 

   č. 18337/R 

ako dodávateľ na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Táto rámcová dohoda je uzavretá ako výsledok zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 

predmet zákazky „Polyetylénové (PE) vrecia na odpad“.  

II. Predmet rámcovej dohody a doba trvania rámcovej dohody 

II.1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa priebežne počas trvania tejto rámcovej 

dohody predávať a dodávať objednávateľovi riadne a včas tovar podľa špecifikácie uvedenej 
v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto rámcovej dohody (ďalej len „tovar“), a to na 

základe objednávok objednávateľa a za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode, v 

súťažných podkladoch z verejného obstarávania a v príslušnej objednávke a záväzok 
objednávateľa riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v 

súlade s touto rámcovou dohodou. 

II.2. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 19 987,40 

EUR bez DPH (slovom: devätnásťtisícdeväťstoosemdesiatsedem eur a štyridsať centov). 

Predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené v Prílohe č. 1 – Cenová 
ponuka tejto rámcovej dohody. Objednávateľ sa nezaväzuje vyčerpať maximálny 

finančný limit objednávok, ani vyčerpať predpokladané množstvo dodávaného tovaru a 

vyhradzuje si právo objednať tovar podľa svojich potrieb. 

II.3. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na obdobie 12 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu 

objednávok, ktorý je uvedený v čl. II., bode II.2. tejto rámcovej dohody, podľa toho, ktorá 

z týchto skutočností nastane skôr. 

III.  Cena tovaru 

III.1. Objednávateľ za riadne dodaný a odovzdaný tovar, podľa podmienok dohodnutých v tejto 

dohode, zaplatí dodávateľovi cenu podľa tohto článku dohody. 

III.2. Maximálna cena celkom za tovar je uvedená v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto rámcovej 

dohody. 

III.3. Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán ako maximálne ceny v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cenách a vychádzajú z ponuky dodávateľa predloženej do predmetnej zákazky. 

III.4. Ceny jednotlivých položiek tovaru sú uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody. 

III.5. Jednotkové ceny položiek tovaru sú uvedené bez DPH aj s DPH, obsahujú všetky náklady 
dodávateľa, vrátane dodávky na miesto dodania, príslušnej spotrebnej dane a iných platieb 

vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, ustanovených osobitnými 
predpismi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky v čase fakturácie. 

IV. Podmienky dodávky a odberu tovaru 

IV.1. Dodávateľ bude dodávať objednávateľovi a objednávateľ bude od dodávateľa odoberať po 

dobu trvania tejto dohody tovar uvedený v čl. II., bod II.1. tejto dohody. Konkrétne 

množstvo a druh tovaru si zmluvné strany dohodnú na základe písomných objednávok. 

IV.2. Objednávky môžu byť objednávateľom realizované bezprostredne odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody. 

IV.3. Objednávka musí obsahovať termín dodania.  

IV.4. Jednotlivé čiastkové dodávky predmetu rámcovej dohody je dodávateľ povinný dodať 

objednávateľovi najneskôr do siedmich (7) dní od obdŕžania objednávky. 

IV.5. Objednávateľ je povinný riadne vystavenú objednávku zaslať predávajúcemu elektronicky na 
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e-mailovú adresu, určenú na tento účel. 

IV.6. Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť príjem objednávky na e-mailovú adresu objednávateľa 

obratom (ďalej len „akceptácia objednávky“), najneskôr však do 12 hod. od jej odoslania 
objednávateľom a postúpiť ju k vybaveniu. Akceptáciou objednávky sa objednávka stáva pre 

dodávateľa záväzná. 

IV.7.   Dodávateľ nie je objednávkou viazaný len vtedy, ak obratom objednávateľovi oznámi, že u 

neho nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť, za ktoré sa považuje prekážka, ktorá 

nastala nezávisle od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal, a ďalej, že by túto prekážku mohol predvídať. Za okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť sa však nepovažuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď bol dodávateľ v 

omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. 

IV.8.   Ak dodávateľ oznámi objednávateľovi, že nie je schopný dodať tovar podľa objednávky 
alebo ak bude dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru, objednávateľ si vyhradzuje právo 

objednať tovar od iného dodávateľa v množstve nevyhnutnom na pokrytie aktuálnych 
potrieb prevádzkového odboru DONsP Dolný Kubín. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa odstúpiť od tejto dohody alebo túto dohodu vypovedať, ani nárok 

objednávateľa na náhradu škody. 

IV.9. Miesto dodania je sídlo objednávateľa: Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín. 

IV.10. Objednávateľ je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, 
balenie a svojim podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. Dátum minimálnej 

trvanlivosti dodávaných tovarov bude uvedený v dodacích listoch, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek vád tovaru, resp. nesúladu dodávky s údajmi na 
dodacom liste, je objednávateľ povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní tovaru 

u dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich akceptovanie dodávateľ 
potvrdí na dodacom liste svojim podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje objednávateľ 

dodávateľovi podpisom dodacieho listu. 

IV.11. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa dňom jeho dodania 

a prevzatia, t.j. podpisom dodacieho listu. 

IV.12.   Ak pri prevzatí tovaru zistí objednávateľ, že ide o nekompletnú dodávku tovaru, 
nezodpovedajúceho dohodnutej kvalite, resp. neoznačeného a poškodeného a túto 

skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj dodávateľ, dodávateľ je povinný do 2 dní dodaný 

tovar na vlastné náklady vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

IV.13. Kontaktnou osobou dodávateľa je _________________, konateľ telefonický kontakt: 

_________________. Dodávateľ prijíma objednávky na e-mailovej adrese: 

_________________ 

 

IV.14. Kontaktnou osobou objednávateľa je Zdenka Škvarková – prevádzkový odbor DONsP, 

telefonický kontakt: 043/5801339, e-mail: skvarkova@donsp.sk. 

V. Platobné podmienky a fakturácia 

V.1.   Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu tovaru dodaného a prevzatého tovaru po každej 

jednotlivej dodávke, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom systéme fakturácie.  

V.2.   Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu tovaru na základe faktúry predloženej dodávateľom 
za predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s touto rámcovou dohodou a 
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prípadne ďalšími podmienkami bližšie určenými objednávateľom v objednávke. Prílohou 

faktúry musí byť dodací list potvrdený objednávateľom. 

V.3.   Faktúra je splatná do 60-tich dní odo dňa doručenia faktúry spolu s dodacím 
listom potvrdený objednávateľom. Deň zaplatenia ceny za tovar je deň pripísania 

fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet dodávateľa. 

V.4.   Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou a jej prílohou musí byť dodací list potvrdený objednávateľom. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť 

pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou plynie nová 

60-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

V.5.   Dodávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať 

číslo tejto dohody a objednávky. 

VI. Záruka a zodpovednosť za vady 

VI.1.  Dodávateľ poskytuje na tovar záruku za akosť a to minimálne do uplynutia doby 

minimálnej trvanlivosti.  

VI.2.   Pri plnení tejto rámcovej dohody je dodávateľ povinný dodržiavať požiadavky a postupy na  
uvedené v osobitných predpisoch SR a EÚ, v hygienických a technických normách, ktoré sa 

vzťahujú na tovar, ktorý je predmetom tejto rámcovej dohody. 

VI.3.   Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na dodacom liste ako deň prevzatia 

tovaru objednávateľom. 

VI.4.   Dodávateľ zodpovedá za faktické a za právne vady tovaru, ktoré mal tovar v čase dodania 
objednávateľovi, aj keď vyšli najavo až neskôr, alebo ktoré vznikli a vyšli najavo počas 

záručnej doby. 

VI.5.   Objednávateľ je povinný reklamovať vady dodaného tovaru elektronicky e-mailom do 48 

hodín od ich zistenia. 

VI.6.   Dodávateľ je na základe reklamácie objednávateľa povinný poškodený (vadný) tovar 
vymeniť za bezávadný tovar, čo bude vykonané bezodplatne najneskôr do 2 dní od 

reklamovania vady objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať namiesto 

výmeny poškodeného (vadného) tovaru, vrátenie ceny za tovar. 

VI.7.   Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany objednávateľa k poškodeniu tovaru preukázateľne 

vplyvom neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na 
poškodenie tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou, skladovaním alebo jeho použitím v 

rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie alebo na obale tovaru. 

VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

VII.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto dohody si zmluvné strany dohodli nasledovné 

sankcie: 

VII.1.1. v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru podľa tejto dohody,    

objednávateľ je oprávnený si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
príslušného plnenia za každý aj začatý deň omeškania, 

VII.1.2. v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s odstránením vád tovaru podľa čl. VI., 

bod VI.6. tejto dohody, je objednávateľ oprávnený si uplatniť nárok na 
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zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny tovaru s odstránením vád, s ktorými je 
v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania, 

VII.1.3. v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny je dodávateľ 
oprávnený si uplatniť zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý 

aj začatý deň omeškania. 

VII.2. Zaplatením zmluvnej pokuty dodávateľom nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú 

náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú 

je uplatňovaná zmluvná pokuta. 

VIII. Zánik rámcovej dohody 

VIII.1. Túto dohodu je možné skončiť: 

VIII.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 

VIII.1.2. písomným odstúpením, 

VIII.1.3. písomnou výpoveďou.  

VIII.2.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpoveď 

musí byť písomná a výpovedná lehota je 60 dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená 

druhej zmluvnej strane v písomnej podobe. 

VIII.3. Vypovedanie tejto dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, 

vyplývajúcich z konkrétnych objednávok, uzavretých na základe tejto rámcovej dohody. 

VIII.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak: 

VIII.4.1. sa proti dodávateľovi začalo konkurzné konanie a reštrukturalizácia, 

VIII.4.2. dodávateľ vstúpil do likvidácie, 
VIII.4.3. dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní, 

VIII.4.4. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od rámcovej dohody podľa § 19  

 zákona o verejnom obstarávaní. 

VIII.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj bez predchádzajúcej 

písomnej výzvy na nápravu ak: 

VIII.5.1. dodávateľ nesplnil dohodnutý časový harmonogram dodávok objednaného    

 tovaru, 
VIII.5.2. dodávateľ nesplnil zmluvné podmienky podľa čl. IV., bod IV.12. , 

VIII.5.3. objednávateľ mal tri a viac oprávnených reklamácií k dodávke tovaru, a to: 

VIII.5.3.1. dodávateľ porušil povinnosti vyplývajúce mu z čl. IV, bod IV.1., 
VIII.5.3.2. dodávateľ nedodal tovar v požadovanej kvalite. 

VIII.5.4. dodávateľ porušil povinnosť odstrániť vady tovaru podľa čl. VI. tejto dohody 

VIII.6. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Nároky 

zmluvných strán na náhradu škody nie sú odstúpením od tejto dohody dotknuté. 

IX. Záverečné ustanovenia 

IX.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.  

IX.2.   Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia rámcovej dohody a dodávateľ 1 vyhotovenie. 

IX.3. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi 

zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.  
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IX.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto dohodou, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

IX.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou sú 

oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike. 

IX.6. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti dohody z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 
ktorých bola táto dohoda uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto dohody, ktoré nie sú 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 

touto dohodou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri uzatvorení 

rámcovej dohody. 

IX.7. Ak podľa ustanovení tejto dohody má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo 
oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva 

zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným 
listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. 

Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto 

písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho 
dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade 

osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu 
osobného doručovania. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú 

zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila. 

IX.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

IX.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto dohody, 
túto dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je 

slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, 
že sa s obsahom tejto dohody oboznámili, rozumejú jej a súhlasia s ňou, na znak čoho ju 

podpisujú. 

 

 

 
 

Objednávateľ Dodávateľ 

V Dolnom Kubíne, dňa 24.03.2021 V Prievidzi, dňa 19.03.2021 

 

__________________________________ __________________________________ 
 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 
Riaditeľ nemocnice 

„v.r.“ 

 

Ing. Karol Považan 
Konateľ 

„v.r.“ 

 


