
Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len,,zmluva'o)

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWTFT/BIC:
tČo:
DIČ:
Tel.:
mobil:
E-mail:
(ďalej len,,objednávatel"')

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastápený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
tČo:
DIč:
Tel.:
E-mail:

Obec Nižný Slavkov
Obecný úrad 102,08215 Nižný S|avkov
Ing. Jozef Kamenický, starosta obce
Prima Banka
SK 85 5600 0000 0088 6065 800l

00 32,7 5l4
202011162
051l 45 91224
0901 91l 019
starosta@rriznyslavkov. sk

a

Poliklinika Sabinov, n.o.
SNP 1,083 01 Sabinov
Ing. Miroslav Čekan, riaditel'
SLSP, a.s.
SK98 0900 0000 0050 2933 630l
GIBASKBx
37 886 827
202202 4345
09056581 5 1

riadite|@p ol ikl inikasab inov. sk
(ďalej len,,poskytovatel"')

čt. t
Predmet zmluvy

1. Znluvné strany, objednávatel' na strane jednej a poskytovatel' na strane druhej, uzatvárajú na
zák|ade § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovaní služieb, v nadváznosti
rra aktuálrry vývoj epidemiologickej situácie na území obce Nižný Slavkov vyvolarrej šírenírn
nového koronavírusu SARS-CoY-2, ktory spósobuje oclrorenie COVID-19, s cielbm oclrrany
verejnélro zdravie, ato za rrasledujúrciclr podrnienok.

2. Poskytovateť sa zavázuje, že zabezpeóí zdravotnícky personál v poěte l osoby na vykonávanie
odberu vzoriek biologického rnateriá|u a rráslednú diagnostiku infekčného respiračnél"ro
ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoY-2 na objedrrávatel'orn
zriadenorn odberovom mieste v obci Nižný Slavkov (ďalej ,,OM"), a to prostredníctvonr
arrtigénovélro testu (ďalej ,,diagnostické vyšetrerrie" alebo ,,Služba"), a to v rozsahu a spósobom,
ktoré sú uvedené nižšie v zmluve.

Diagnostické vyšetrenia bude poskytovateť vykoriávať nas|edovne:

13.2.2021v čase od 8,00-12.00 hod



Za kontrolu pobytu záujemcov o diagnostické vyšetrenie a následné umožnenie lrykonania
diagnostického vyšetrenia týnto záujemcom zodpovedá objednávatel' prostredníctvom
administratívnych pracovníkov v každom OM podl'a čl. II. bod 4 písm. c) tejto zmluvy.

3. Poskytovateť sa zavázuje, že nebude vyžadovať úlrradu (akýkol'vek poplatok) od osób, ktoré sa
rozhodnú využiť služby OM na diagnostiku infekěného respiračného ochorenia COVID-19
prostredníctvom antigénového testu (tj, poskytovatel' nemóže požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).

4, Objednávatel' sa zavázuje poskytnúť poskytovateťovi pri plnení jeho povinností vyplývajúcich
ztejto zrnluly potrebnú súěinnosť v rozsahu podl'a tejto zmluvy azaplatiť poskytovatelbvi
dohodrrutú cenu.

čt. rr
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateť sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkréttre sa
zav ázuje vykonávať tieto činnosti :

a) zabezpeěiť prítornnosť zdravotníckeho personálu v OM v dolrodnutom čase podl'a ods. 2 tohto
člálrku zmluvy.

b) prostredníctvom zdravotníckeho personálu v dolrodnutom čase podl'a ods. 2 tohto článku
zmluvy odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,

c) pri spracúvaní osobrrýclr údajov testovanýclr osób na účely plrrenia predrnetu tejto zmluvy
postupovať (vrátarre splnenia všetkých povinností ochrany osobných údajov týkajúcich sa
samotnélro poskytovatel'a) v sú|ade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU)
20161679 z27. apríla 2016 o oclrrane fuzických osób pri spracúvaní osobrrých údajov
a o volhom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. I8l2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a dop|nerrí rriektorlých zákonov v zneni neskoršíclr predpisov

2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateť zavázuje vykonávať 6.2.2021 v čase od 8.00- l2.00 hod,

3. Poskytovatel' bude odoberať vzorky biologického rnateriálu minimálne v dohodnutom ěase
osobátn, ktoré sa dostavia na odberové miesto.

4, Objednávatel' sa zavázuje poskytnúť poskytovateťovi potrebnú súěinnosť pre riadne plnenie
povinností poskytovatel'a vyplývajúciclr mu ztejto zmluvy, konkrétne sa zavázuje na vlastné
rráklady:
a) zabezpečiť poskytovateťovi antigénové sety, osobné ochranné pracovné pornócky,dezirrfekciu
b) zabezpeěiť poskytovatelbvi certifikáty alebo inú forrnu potvrdenia o vykonanom antigénovom

teste,
c) zabezpeěiť v dohodnutom ěase v OM administratívnych pracovníkov
d) zabezpeéiť priestory urěené na zriadenie OM vráíane posúdenia iclr vhodnosti miesttre

príslušným RUVZ.
e) zabezpečiť bezodkladne po uzatvorení odberného rniesta lrárky so záznatnami osób

v zaleperrej obálke poskytovateťovi a ten následne vykonáva nalrlasovanie pozitívnyclr do
aplikácie IS-COVID

5. Poskytovateť sa zavázuje použiť diagnostické sety výluěne na vykonanie diagrrostického
vyšetrenia podl'a tejto zmluvy. Poskytovatel' sa zavázuje vrátiť nepoužité diagnostické sety
a certifikáty objednávatel'ovi po ukončení testovania, kedy objednávateť vyzdvihne nepoužité
diagnostické sety vo všetkých OM na vlastné náklady cestou koordirrátora odbernélro miesta.

6. Poskytovateť vyhlasuje, že:
a) je poskytovatelbm zdravotnej starostlivosti podťa § 4 zákona ě. 5'7812004 Z. z.

o poskytovateroch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovskýcli
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oryanizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov,

b) splňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a že je plne kompetentný túto
zmluvu uzatvotiť a schopný riadne plniť v celom rozsahu závázky v nej obsiahnuté,

c) vedome nezamlěal objednávatelbvi žiadne informácie vo vzťahu k schopnosti poskytovatel'a
poskytovať Službu podl'atejto zmluvy alebo také informácie, ktoré by podstatne zmenili alebo
ovplyvnili rozhodnutie objednávateía lzatvoriť túto zmluvu.

7. Poskytovatel'sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenie v súlade so všeobecne záváznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou antigénových testov,
ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby mohol byť
dosiahnutý účel použitia vzorky na diagnostiku, najmá dodržiavať podmienky použitia
diagnostického setu, manipulácie s odberovým materiálom, podmienok odberu, ochranu
chránených údajov o testovanej osobe a za tymto úěelom riadne usmerniť testovanú osobu
k súěinnosti.

8. Objednávateť zabezpeói prostredníctvom svojich administratívnych pracovníkov riadne
označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby ajej nespochybnitelhé spárovanie
s testovanou osobou.

9. Objednávateť prostredníctvom svojich administratívnych pracovníkov zaznamenáva údaje
o testovaných osobách do samostatného formulára, v ktorom bude uvedené poradové číslo, meno
a priezvisko, rodné ěíslo, bydlisko a telefonne ěíslo osoby.

lO.Poskytovatel' je povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v súlade
s požiadavkami pri zohl'adnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými
diagnostickým postupmi pri zohl'adnení individuálneho stavu testovanej osoby a s prihliadnutím
na technické parametre odberového materiálu.

ll.Diagnostické vyšetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané spotrebnou odbornou
starostlivosťou, pri dodržaní všetkých bezpeěnostno-technických opatrení, ktoré sú pri takomto
odber a diagnostike potrebné (najmá vzorka nesme byť kontaminovaná, musí byť odobratá zo
správneho miesta a musí byť správne priradená testovanej osobe).

I2.Za odber diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovateť v miere, aké sa dá priéitať
špecificite a senzitivite antigénoqých testov. Objednávatel' berie na vedomie, že poskytovateť
nezodpovedá za akikoívek škodu spósobenú objednávatelbvi alebo tretím osobám prípadným
šírením infekčného respiračného ochorenia COVID-l9, vyvolaného novým koronavírusom
SARS-CoV-2, spósobenou falošnou negativitou na základe antigénových testov poskytnutých
objednávatelbm.

l3.Objednávateť nezodpovedá za omeškanie a prípadnú škodu spósobenú nesplnením závázkov zo
strany tretích subjektov, najmá, no nielen tym, že tretia osoba riadne a věas nedodá diagnostické
sety pre úěel plnenia predmetu tejto zmluvy. Tento bod sa nevzťahuje na omeškanie
objednávateíavo vďahu k cene plnenia v zmysle článku III. tejto zmluvy.

l4.Poskytovateť sa zavázuje objednávateía bez zbytočného odkladu informovať o zistených
nedostatkoch pri vykonávaní odberoqých vyšetrení. Zmluvné strany vynaložia vo vzájomnej
súěinnosti všetko potrebné úsilie na ich odshánenie.

l5.Poskytovateť sa zavázuje, že pri plnení závázkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbytoěného
odkladu prerokúvať s objednávatelbm všetky otánky,ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh
a výsledok sledovaqý touto zmluvou aže mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli
ohroziť oprávnený záujem objednávatel'a a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie tejto hrozby.

J



1.

čt. nt
Cena plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že objedrrávatel zaplatí poskytovateťovi za riadrre plrrenie predmetu
tejto zmluvy odmenu vo výške ceny práce z dolrody o vykonaní práce Polikliniky Sabinov, n.o.
so zdravotlríkom OM vrátane odvodov zamestnávateťa a nákladov poskytovateťa vo výške 1€ za
každý vykonarrý odber.

V cene podl'a bodu 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékol'vek náklady poskytovatel'a
vynaložené na plnenie predmetu tejto zrnluvy.

Objednávatel'uhradí poskytovatel'ovi odplatu podl'a bodu 1 tohto ělánku tejto zmluvy nazáklade
faktúry vystaverrej poskytovateťom s lehotou splatnosti najneskór do 4. kalendárrrych dní odo dňa
jej doruěenia na e-mailovú adresu objednávatel'a, za predpokladrr, že poskytovatel' doručil
Objednávateťovi faktúru, ktorá bude spiňať náležitosti podl'a bodu 4. tohto ělánku tejto zmluvy.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňovélro a účtovné|ro dokladu podl'a právnelro
poriadku Slovenskej republiky, Prílohou faktúry je zoznam dní a hodín, počas kto4ýclr prebiehalo
plrrenie zmluvy.

Pokial' faktúra nebude obsahovať predpísané alebo dolrodnuté náležitosti, vrátane prí|olr,
objednávateť je oprávnený vrátiť ju poskytovateťovi bez úhrady na opravu alebo doplnetrie,
priěorn sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňaálého závázku voči poskytovatel'ovi.
Doručením opravene a|ebo doplrrenej faktúry plynie nová lelrota splatnosti.

Objednávateť je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy. Pri zistení
nedostatkov je poskytovateť povinný vykorrať neodkladné opatrenia na zabezpeéenie odstránenia
nedostatkov a súlad s touto zmluvoll a platnými právrrymi predpismi Slovenskej republiky.

u§lijl;""

Žladna zo zmluvnýclr strán nebude zodpovedná za nedodržanie závázkov, pokiať toto
nedodržanie vznikne v dósledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými
stranami alebo nimi predvídané. Pre účely tejto zn|uvy sa za vyššiu moc považujú skutočrrosti
od zrnluvnýclr stráIr nezávislé a zmluvrrými stranami objektívne rreovplyvnitel'né, napr: vojtta,
mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. Lehoty uvedené v tejto zmluve
alebo zákone sa lla ěas truania skutočnosti označenej ako vyššia moc dočasne pozastavujú,
s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skorrčení trvania skutočnosti oznaěerrej ako
vyššia moc plynú pozastavené lehoty plyrrule ďalej s \lm, že nadvázujú na časť lehót už
uplynulých pred ich pozastavením v dósledku vyššej rnoci. Vyhlásenie núdzovélro stavu zmluvné
strany nepovažujú za vyššiu moc.

Obidve zmluvné strany sazavázujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec,,vyššej
moci".

čt. v.
Mlčanlivost'

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa poskytovatel'
dozvie pri vykonávaní diagnostických vyšetrerrí sú považované za dóverné informácie, o ktorých
sa obe zmluvné strany zavázuji zachovávať rnlčanlivosť, pokial'právrry predpis platný a účinný
na území Slovenskej republiky alebo písomná dolroda zmluvrrých strán neustanovuje inak. Tento
závázok zahíňa povinnosť zachovávať rnlěanlivosť o osobnýclr údajoch testovaných osób.
Povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto ělánku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy.

2.

4.

5.

6.

1.

l.



Zmhvné strany sa zavázuji, že dóverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alalebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám ani
neumožnia prístup tretích osób k dóverným informáciám, pokial'táto zm|uvy neustanovuje inak,
Ak zmluvná strana a\ýmkol'vek spósobom poruší povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto ělánku
zmluvy je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť tým spósobenú škodu v plnej výške.

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpeěiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca
z tohto ělánku zmluvy vzťahova|a aj na osoby, ktoré realizujú práva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplývajúce.

ó. vr.
Trvanie zmluvy

zmluva sa uzaťtára na dobu urěitú, tj. poskytovateť sa zavázuje služby podl'a tejto zmluvy
poskytovať objednávatelbvi v ěase špecifikovanom v Cl. il Bod 2 zmluvy.
Zmluvný vďah založený touto zmluvou možno skoněiť dohodou zmluvných strrán alebo
odstúpením od tejto zmluvy.
Zmluvu je možré ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom
v dohode.
Ak poskytovatel' podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podl'a tejto zmluvy
(v prípade, ak poruší svoje povinnosti stanovené v ěl. I bod2, v ělánku 2 tejto zmluvy) alebo ak
sa akékolŤek vyhlásenia poskytovatel'a v tejto zmluve ukážu byť nepravdivé, zavádzajúce alebo
neúplné, je objednávatel'oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nezanikajú
odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej škody,
wátane škody vzniknutej v dósledku odstúpenia od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zo strany
objednávate|a nezanikajú poskytovatelbvi už vzniknuté nároky, najmá v zmysle čl. ilI.tejto
zmluvy, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia objednávatel'a od tejto zmluvy a nezanikajú
ani nároky na niáhradu vzniknutej škody, vrátane škody vzniknutej v dósledku odstupenia od tejto
zmluvy zo strany objednávatel'a.
Odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 4 tohto ělánku zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
preukázatelhe doruěené druhej ,zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dóvod
odstúpenia , inak je neplatné. Učinky odstupenia o d zmluvy nastávajú okamihom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Poskytovatet sa zavázuje, že pred ukoněením tejto zmluvy upozorní objednávatelb na všetky
opahenia pohebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávatelbvi
nedokoněením niektorej z ěinností podl'a tejto zmluvy.
Ak zmluvný vďahmedzi zmluvnými stranami zanikne odstúpením od tejto zmluvy alebo iným
spósobom, ktory pripúšťajú ustanovenia tejto zmluvy alebo príslušné ustanovenia Obchodného
zákonnika, nepoužité diagnostické sety je poskytovateť povinný odovzdať objednávatelbvi do 5
dní odo dňa zániku zmluvného vzťaha.

čt. vrr.
závereéné ustanovenia

AkékolVek povinnosti zmluvných strán vypl;ýruajúce z tejto zmluvy avtejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonaé. 5l3l1991Zb. Obchodného zákonníka.

AkékolVek zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme
dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich
slobodnej vóle, nie je uzatvorená v tiesni aani za nápadne neqýhodných podmienok. Na znak
súhlasu sjej obsahom zmluvu vlastnoruěne podpisujú.

l.

2.

J.

4.

5.

7.

l.

J.



4. Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma zmluvnými stranami a ťrěirrrrosť dňom
nasledujťrcirn po dni jej zverejrrenia v súlade so znenítrr § 47a ods. 7 zákona é. 40l19645 Zb,
Oběiansky zákonník v znení rreskoršíclr predpisov,

5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovetlí zmluvy alebo jeho časti je neplatné a/alebo neúěirrrré
a dóvocl tejto rreplatnosti sa nevzťalruje rra celú ztnluvu, nerná takáto neplatnosť a/alebo
rreúčinnosť d'alších ustanovení zmluvy, alebo sanrotrrej zmluvy. V takornto prípacle sa obe
zmluvné strany zavázujúbez zbytočného oclklaclu nalrradiť takéto ustanovenie (elro časť) novýnr
tak, aby bol zaclrovaný úěel, sledovaný uzavretítn zmluvy a dotknutýrn ustanovenítn,

6, Táto zmluvaje vylrotovená v dvoclr vylrotoveniaclr, každé s platnosťou origirrálu pričolrr jeclno

vyhotovenie obdrží objednávateť a jedlro vylrotovenie dodávateť.

V Sabirrove dňa 10.2.2021
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