
Zm|ava o poskytovaní služieb

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

(d'alej len,,zmluva")

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWFT/BIC:
tČo:
DIč:
Tel.:
mobil:
E-mail:
(ďalej len,,objednávatel*')

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Obec Nižný Slavkov
Obecný úrad I02,08275 Nižný Slavkov
Ing. Jozef Kamenický, starosta obce
Prima Banka
SK 85 5600 0000 0088 6065 8001

00 327 5I4
202071162
051/ 459I224
0907 971 0I9
starosta@niznyslavkov. sk

a

Poliklinika §abinov, n.o.
SNP 1,083 01 Sabinov
Ing. Miroslav Čekan, riaditeť

IBAN:
SWIFT/BIC:
tčo:
DIČ:
Te|.:
E-mail: riadite\@poliklinikasabinov.sk
(d'alej len,,poskytovatel"')

čt. t
Predmet zmluvy

1, Zmluuné stranY, objednávatel'na strane je,dnej aposkytovatel'na strane drulrej, uzatvárajú rla
základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonňíka túto zmluvu o poskyovaní služieĚ, v nadváznosti
na aktuálnY vývoj epidemiolo_gickej situácie ltaúzemí obce'Nižný Slavkov vyvolanej šírením
nového koronavírusu SARS-CoY-2, ktory,spósobuje ochorenie iOvto-t9, s'cielbm ochrany
verejného zdravie, ato za nasledujúcich podmienok.

2, PoskYtovatel' sa zlv,á1uj2, že zabezpeéí zdravotrrícky personál v počte 1 osoby na vykonávanie
odberu vzoriek biologického materiálu a následnŮ diagnostiku infekěného róspiraěného
oclrorenia COVID-l9, vYvo|arrého novýrn koronavírusorn SARS-CoV-2 na objednávatelbrnzriadenom odberovom mieste v obci Nižný Slavkov (ďalej ,,OM"), a to prástredníctvom
antigénového testu.(d'alej ,,diagnostické vyšetrenie" alebo ,,Služ"ba'1, a tÓ'v rozsáhu a spósobom,
ktoré sú uvedené nižšie v zmluve.

Diagnostické vyšetrerria bude poskytovatel' vykonávať nasledovne:

19.2.2021v čase od 16.00-20.00 hod

SK98 0900 0000 00502933 630I
GIBAsKBx
37 886 827
202202 4345
0905658 1 5 1



Za kontrolu pobytu záujemcov o diagnostické vyšetrenie a následné umožnenie vykonania
diagnostického vyšetrenia týmto záujemcom zodpovedá objednávateť prostredníctvom
administratívnych pracovníkov v každom OM podl'a ěl, II. bod 4 písm. c) tejto zmluvy.

3. Poskytovateť sa zav?izuje, že nebude vyžadovať úhradu (akýkolŤek poplatok) od osób, ktoré sa
rozhodnú využiť služby OM na diagnostiku infekčného respiraěného ochorenia COVID-l9
prostredníctvom antigénového testu (tj. poskytovateť nemóže požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).

4. Objednávateť sa zavázuje poskytnúť poskytovatelbvi pri plneníjeho povinností vyplývajúcich
ztejto zmluvy potrebnú súčinnosť vrozsahu podl'a tejto zmluvy azaplatiť poskytovatelbvi
dohodnutú cenu.

čt. rr
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateť sa zavázuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testované osoby, konkrétne sa
zavázuje vykonávať tieto činnosti:

a) zabezpeéiť prítomnosť zdravotníckeho personálu v OM v dohodnutom čase podlb ods. 2 tohto
ělánku zmluvy,

b) prostredníctvom zdravotníckeho personálu v dohodnutom ěase podlb ods. 2 tohto článku
zmluvy odoberať vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,

c) pri spracúvaní osobných údajov testovaných osób na účely plnenia predmetu tejto zmluvy
Postupovať (vrátane splnenia všetkých povinností ochrany osobných údajov t}kajúcich sa
9q9!nýho poslgrtovatel'a) v súlade s Nariadením Európskeho Parlameňtu a naOy 6Ú;
2016/679 z27. apúla 2016 oochrane íyzických osób pri spracúvaní osobných-údájov
aovolhom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smérnica 95l46lES 

-(všeobeóné

nariadenie oochrane údajov) azákonom ě. 18/2018 Z. z. oochrane osobrr;ých údajov
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneníneskorších predpisov

2. Diagnostické vyŠetrenia sa poskytovateť zavázuje vykonávať lg.2.202l v čase od t6.00-20.00
hod.

3. PoskYtovatel' bude odoberať vzorlq biologického materiálu minimálne v dohodnutom čase
osobám, ktoré sa dostavia na odberové miestÓ.

4. Objednávatel' sa zavázuje po9\yq}ť. poskytovatelbvi potrebnú súěinnosť pre riadne plnenie
Povinností Poskytovatel'a vyplývajúcich mu ztejto 

"míwy, 
konkrétne sa zivázuje na vlastné

náklady:
a) zabezPeéiťPoskytovateťovi antig_enové sety, osobné ochranné pracovné pomócky,dezinfekciu
b) zabezPeéiť poskytovatelbvi certifikáty alebo inú formu powrdenia o uyt orranoÁ-ántigénovom

teste,
c) zabezpeěiť v dohodnutom čase v oM administratívnych pracovníkov
d) zabezFeě.iť Priestory urěené na zriadenie OM wátané posúdenia ich vhodnosti miestne

príslušným RWZ.
e) zabezPeéiť bezodkladne po uzatvorení odberného miesta hárky so záznamami osób

v zalePenej obálke_poskytovatelbvi aten následne vykonáva nahlásovanie pozitívnych do
aplikácie IS-COVID

5. PoskYtovatelo sa zavázuje,použiť diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického
vYŠehenia Podl'a tejto zmluvy. Poskytovateí sa zaiázuje vrátiť nepoužité diagnóstické sety
a.certifikátY objednávatelbv! no ukoněení testovania, kedy objednávatel'vyzdviÉne nepoužité
diagnostické sety vo všetkých OM na vlastné náklady cestou koórdinátora odberného miesta.

6. Poskytovateť vyhlasuje, že:
a) je poskytovatolbm zdravotnoj starostlivosti podlh § 4 zákona ě. 57812004 Z. z.

o PoskYtovatelbch zdravotnej starostlivosti, záravotníókych pracovníkoch, stavovských



organizáciách v zdravotttíctve a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších
predpisov,

b) splňa všetky podmienky apožiadavky v tejto zmluve stanovené aže je plne kompetentný túto
zmluvu uzatvoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu záviuky v nej obsiahnuté,

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

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

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

9. Objednávate|' rr9sh9dníctvom svojich administratívnych pracovníkov zaznamenáva údaje
o testovaných osobách do samostatného formuláta,v ktorom bude uvedené poradové ěíslo, meňo
a priezvisko, rodné ěíslo, bydlisko a telefónne ěíslo osoby.

l0.PoskYtovateť je povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v súlade
s.PoŽiadavkami pri zohl'adnení,súěasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými
diagnostic\Ím postupmi pri zohl'adnení ináividuálneho stavu iestovanej osoby a s prihliadnutím
na technické parametre odberového materiálu.

ll.Diagnostické vyšeheli: jq vykonané správne, ak bolo vykonané spotrebnou odbornou
starostlivosťou, p.ri dodržaní všetkých bezpečnostno-technickýóh opatrení,'ktoré sú pri takomto
odber a diagnostike potrebné (najmá vzorka nesme byť kontáminóvaná, musi byť Ódobratá zo
správneho miesta a musí byť správne priradená testovánej osobe).

12.Za odber diagnoslického vyšetrenia zodpovedá poskytovatel' v miere, aké sa dá priěítať
ŠPecificite a senzitivite_antigénoqých testov. Objednávaiel' berie na vedómie, že poskytovateť
nezodPovedá za akúkoÍv9k §k9du spósobenú objednávatelbvi alebo tretím oŠoUari, prípadným
ŠÍrením infekěného respiraěného o-chorenia CÓvto-tg, vyvolaného ;;"d ťoronavírusom
SARS-CoV-2, sPÓsobenou falošnou negativitou na záklád""untigénouY"r, tá.io" poskytnu{ých
objednávatelbm.

13,objednávateť nezodPovedá za omeškanie a prípadnú škodu spósobenú nesplnením závázkov zo
stranY tretÍ9h |ubjektoy, najmá, no nielen tym, že tretia osobďriadne a včas nedodá diagnostické
s9ry _P|e ÚČel Plnenia Predmetu tejto zmluvy. Tento bod sa nevzťahuje na omeškanie
objednávateíavo vďahu k cene plnenia v zmyslě čHnku III. tejto 

"rtuuv.
l4.PoskYtovatelo sa zavázuje objednávate\, b7 zbytočného odkladu informovato o zistených

nedostatkoch Pri vykonávaní.odberových vyšetreií. Z^lruné strany vynaložia vo vzájomnej
súěinnosti všetko potrebné úsilie na iclr odstr-ánenie.

ls.PoskYtovateť sa zaliizyje,_Že pri.plnení závázkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbytoěného
odkladu Prerokúvať s objednávatelbm všetky 9tázky,'ktoré by mohli n"gátiun" ovplyvnii'priebeh
a výsledok sledovaný touto zmluvou a že rrttr bude-oznamoriať všetky Ókohosti,'kíoré bý mohli
ohroziť oPrávnený záujem objednávatel'a a iniciatívne dávať návrhy ňa odvrátenie iejto Úozby.



1,

Cl. ilI
Cena plnenia

Zmlavné strany sa dohodli, že objednávateí zaplati poskytovateíovi za riadne plnenie predmetu
tejto zmluvy odmenu vo výške ceny práce z dohody o vykonaní práce Polikliniky Sabinov, n.o.
so zdravotníkom OM vrátane odvodov zamestnávatel'a a nákladov poskytovatel'a vo výške 1€ za
každý vykonaný odber.

V cene podl'a bodu 1 tohto ělánku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékolVek náklady poskytovatel'a
vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Objednávateť uhradí poskytovatel'ovi odplatu podl'a bodu 1 tohto článku tejto zmluvy nazáklade
faktury vystavenej poskytovatelbm s lehotou splatnosti najneskór do 4. kalendárnych dní odo dňa
jej doruěenia na e-mailovú adresu objednávateta, za predpokladu, že poskytovateť doruěil
Objednávatelbvi faktúru, ktorá bude spiňať náležitosti podlb bodu 4. tohto ělánku tejto zmluvy.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a úětovného dokladu podl'a právneho
poriadku Slovenskej republiky. Prílohou faktury je zoznam dní a hodín, počas ktorych prebiehalo
plnenie zmluvy.

Pokiať faktúra nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh,
objednávatel'je oprávnený vrátiť ju poskytovatelbvi bez úbrady na opravu alebo doplnenie,
priČom sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného závázkuvoči poskytovátelbvi.
Doručením opravene alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.

Objednávateťje oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy. Pri zistení
nedostatkov je poskytovateť povinný vykonať neodkladné opatrenia nazabezpeěenie odstránenia
nedostatkov a súlad s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

čl. rv.
Vyššia moc

Ža9ry_zo. zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie závázkov, pokiať toto
nedodrŽanie vznikne v dósledku vonkajších Údalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnenďzmluvnými
stranami alebo nimi predyidlé. Pre úěely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutoěn-osti
od zmluvných strán nezávislé_azmluvrqými stranami ÓU3ettiunó neovplyvnitelhi napr: vojna,
mobilizácia, Povstanie, generálny štrajk, živelné pohromý a pod. Lehot} uvedené u t";io zmluve
alebo zákone sa na ěas trvania skutočnosti označenej 

-ako 
vyššia móc dočasne pózastavujú,

s Presným oznaČením ich zaěiatku a charakteru. Po skoněení trvania skutoěnosti označenej ai<o
vYŠŠia _l9c PlylÚ pozastavené lehoty plynule d'alej s tym, že nadvázujú na časť lehót už
uPlYnulých Pred ich pozastavením v dósledku vyššej moci. Vyhlásenie núdzóvého stavu zmluvné
strany nepovažujú za vyššiu moc,

Obidve zmluvné strany sa zavázujú bezodkladne si vzájomn e oznámiť zaěiatok a koniec ,,vyššej
moci'o.

čt. v.
Mlčanlivost'

Zmluvné$rally sa dohodli, Že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorlých sa poslqrtovatel'
dozvie pri vykonávaní diagnostický9h vyšetrení sú považované za d-óverne inrormaóie, ďktoqp.h
sa obe zmluvné stlar_ry zauázujú zachovávať mlěaniivosť, pokiať právny predpis platný a účinný
nataemí Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán nóustanovu.;e inar<. Tentó
závázok zaMňa povinnosť zachovávať mlěanlivosť o osobných údajoch testoiraných osób.
Povinnosť mlěanlivosti podl'a tohto článku trvá aj po zrušení alěbo zániřu tejto zmluvý.

2,

4.

5.

6,

l.

1.



2,

3.

Zmluvné strany sa zavázujú, 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, pokiať táto zmluvy neustanovuje inak.
Ak zmluvná strana akýmkolVek spósobom poruší povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto článku
zmluvy je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť !ým spósobenú škodu v plnej výške.

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpeěiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca
ztohto článku zmluvy vzťahova|a aj na osoby, ktoré realizuji práva a povinnosti ztejto zmluvy
vyplývajúce.

1.

2.

4,

5.

6,

7.

čl vr.
Trvanie zmluvy

Zmluva sa uzahára na dobu urěitú, tj. poskytovatel' sa zavázuje služby podl'a tejto zmluvy
poskytovať objednávatelbvi v ěase špecifikovanom v Čl. U Bod 2 zmluvy.
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skoněiť dohodou zmluvných strrán alebo
odstúpením od tejto zmluvy.
Zmluvu je možné ukoněiť 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, aa poruší svoje povinnosti stanovené v ěl. I bod2, v ělánku 2 tejto zmluvy) alebo ai<
sa akékoťvek vyhlásenia poskytovatel'a v tejto zmluve ukáňubyť nepravdivé, zavádzajúce alebo
neúplné, je objednávateť oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy ňezanikajú
odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej škody,
vrááne Škody vzniknutej v dósledku odstúpenia od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zo strany
objednávatel'a nezanikajú poskytovatelbvi už vzniknuté nároky, najmá v zmysle et. ut.t"3tó
zmluvy, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia objednávatel'a odiejto zmlivy anezanikájú
ani nrároky na náhradu vzniknutej škody, vrátaÁe škody vzniknutej v dóslidku odsúpenia od tejto
zmluvy zo strany objednávatel'a.
OdstúPenie od zmluvy podl'a bodu 4 tohto ělánku zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
Preukázatelhe doruČené _druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny d6vód
odstúPenia , ilak je neplatné. Úeinty odstupenia o d zmluvy nástávajú oÉamihom doručenia
odstúpenia druhej zmluvnej strane.
PoskYtovatet sa zav'ázuje,_ Že pred ukoněením tejto zmluvy upozomí objednávatel'a na všetky
oPatrenia Potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku Štoay bezproŠtredne hroŽiacej objednávatelbvi
nedokoněením niektorej z činností podl'a tejto zmluvy:
Ak zmluvný vzťahmedzi.zmluvnými stranami zanikne odstúpením od tejto zmluvy alebo iným
sPÓsobom, ktoqý pripúšťajú ustanovenia tejto zmluvy alebo príslušné usianoveniabbchodného
1á\oryik| nepouŽité d_iagnostické sety je poskytovaiel'povinný odovzdať objednávatelbvi do 5
dní odo dňa zániku zmluvného vďahu.

čt. vrr.
závereěné ustanovenia

Akékol'vek Povinnosti zmluvných strán vypl;ýv ajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neuPravené, sa riadia príslušnými ustanoveniamizákonaé.5I3/1991Z6. oUctróoného zákonníka.

AkékolVek Zme.lny a dop|Ňy k tejto zmluve móžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme
dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stránami.

Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva jeprejavom ich
slobodnej.vól9, nje je uzatvorená v tiesni aani za nápadne nevýťoáných podmienok. Na znak
súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.

l.

2.

J.



4. Zmlwa nadobúrda platnosť dňom je poclpisu oboma zmluvnýrni stranami a ťrčinrrosť dňorn
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so znenítn § 47a ods. 1 zákona é, 40119645 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5, Ak sa prer.rkáže, že triektoré z ustatlovení zmluvy alebo jelro časti je neplatné a.lalebo rreúěinné
a dóvocl te.ito neplattrosti sa nevzťahuje na celťt ztnluvu, nerná takáto neplatnosť alalebo
neúčirrnosť d'alších ttstanovení zmluvy, alebo samotnej zrnluvy. V takomto prípade sa obe
zrnluvné strany zavázujú bez zbytoěrrého odkladu nahradiť takéto ustanovenie fielro ěasť) novým
tak, aby bol zaclrovaný úěel, sledovarrý vzavretím zmluvy a dotknutýIn ustanovenítn,

6, Táto zmluva je vylrotovená v dvoch vylrotoveniach, každé s platnosťou origirrálu pričorrr jedno
vyhotovenie obdrží objeclnávatel' a jedno vylrotovenie dodávatel'.

V Sabinove dňa 11.2.202I

Za objednávateI'a: Za poskytovatel'a:

6


