
Rámcová dohoda o zabezpečení veterinárnych služieb 

č. doplní objednávateľ pred podpisom zmluvy 

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vznení neskorších predpisov a podľa $ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 313/1991 Zb. 

  

medzi 

1.1 Objednávateľ: 

Názov zo Mesto Levoča 

Sidlo z Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča 
Štatutárny orgán z Tng. Miroslav Vilkovský, MBA — primátor mesta 
IČO 10. 00329321 
DIČ : 2020717754 
Bankové spojenie : i M i ÚHENÚH 2. S 

Kontaktná osoba i Mgr. Róbert Jendričák — náčelník mestskej polície 

Telefón 10 4421910 578 876 
e-mail z robert jendricak(8levoca.sk 

(ďalej len „ Objednávateľ“) 

1.2. Poskytovateľ: 

Názov z MVDr. Martin Hubáček, AssisiVet veterinárna ambulancia 
Sídlo zo Moyzesova 15, 058 01 Poprad 
IČO 1. 42226163 
DIČ 1 1078892837 
IČ DPH : 
Bankové spojenie 

IBAN : 

štatutárny orgán : MVDr. Martin Hubáček 
Zapísaná v: Štatistický úrad SR 
aj vo veciach technických —: — MVDr. Martin Hubáček 

Do
 

b) vo veciach realizácie : 
Telefón/fax . 
e-mail " 

(ďalej len Poskytovateľ“) 

Článok 1. 
Východiskové podklady 

Táto Rámcová dohoda o poskytovaní veterinárnych služieb je výsledkom zadávania zákazky na 

poskytnutie služieb, ktorú vykonal objednávateľ v súlade s $ 1 ods. 15 Zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoVO") 
Poskytovateľ je úspešným uchádzačom zákazky: „Veterinárne služby“. Podkladom pre uzavretie tejto 

rámcovej dohody je pomika Poskytovateľa zo dňa 24.11.2022 

Článok II. 
Predmet dohody 

Predmetom tejto Rámcovej dohody je úprava vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami 
v súvislosti s poskytovaním veterinárnych služieb, špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody 

(ďalej len „veterinárne služby", „veterinárne úkony“). 

Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytovať Objednávateľovi veterinárne služby v rozsahu a 

spôsobom dohodnutým v tejto Rámcovej dohode. 
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Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi cenu za poskytnuté veterinárne služby 
vo výške a spôsobom dohodnutým v Rámcovej dohode. 

Článok III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

Miestom dodania predmetu rámcovej dohody je: katastrálne územie Mesta Levoča. 

Rámcová dohoda sa uzatvára na 48% mesiacov, počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania maximálneho finančného limitu bližšie špecifikovaného v čl. IV tejto Rámcovej dohody 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

Rámcová dohoda sa bude plniť na základe objednávok Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávka môže byť oznámená písomnou formou prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet Rámcovej dohody do 24 hodín od okamihu, kedy 
Objednávateľ požiadal o vykonanie potrebnej služby prostredníctvom emailu alebo telefonicky, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú na základe objednávky inak. 

Článok IV. 
Cena, platobné podmienky 

Cena predmetu rámcovej dohody je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. ocenách 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. 

Maximálny finančný limit je 9 000,00 EUR s DPH. 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet dohody v zmysle ods. 2 tohto článku je predpokladaná a 
je stanovená ako maximálna, t. j. maximálny finančný objem Rámcovej dohody, do výšky ktorej je 
Objednávateľ oprávnený na základe svojich potrieb vystavovať individuálne objednávky v zmysle tejto 

Rámcovej dohody. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať tento finančný objem do maximálnej výšky. 

Rozsah predmetu bude špecifikovaný individuálnymi objednávkami Objednávateľa podľa podmienok 
stanovených v Rámcovej dohode, 

Jednotkové ceny predmetu Rámcovej dohody sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. 
Jednotkové ceny zahíňajú všetky náklady súvisiace so zabezpečením predmetu Rámcovej dohody. 

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle $18 ods. 1 písm. a) Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 
na indexácii cien služieb. Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa $ 18 odsekov 3 a 5 
Zák. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota 

pôvodnej dohody. Zmena cien z dôvodu indexácie môže byť prvýkrát zohľadnená v januári 
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom dohoda nadobudla účinnosť, pričom sa určí na 

základe miery inflácie dosiahnutej v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky. Výpočet indexu spracuje Poskytovateľ a predloží ho Objednávateľovi na 
odsúhlasenie pred jeho uplatnením. 

Dohodnutú cenu za dodaný predmet Rámcovej dohody sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť 
Poskytovateľovi na základe doručenej faktúry. 

Faktúra vystavená Poskytovateľom musí mať náležitosti účtovného (daňového) dokladu podľa $ 10 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom 

prípade je Objednávateľ oprávnený faktúru Poskytovateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti 
opravenej faktúry začne plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 
zákonné náležitosti. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť Objednávateľovi jednotlivé faktúry do 10 dní od poskytnutia 

veterinárnych služieb. Súčasťou faktúry bude rozpis zrealizovaných veterinárnych úkonov. 

V prípade, že sa vyskytne potreba vykonania takého úkonu, ktorý nie je zahrnutý v cenníku — prílohe č. 
1, Poskytovateľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas vopred. 

10. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán 
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to
 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať veterinárne služby na základe objednávky Objednávateľa. 

Poskytovateľ sa zaväzuje služby poskytovať v súlade s platnými právnymi predpismi vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s touto Rámcovou dohodou a v lehote od 24 hodín od okamihu, 

kedy Objednávateľ požiadal o vykonanie potrebnej služby formou emailu alebo telefonicky. V prípade, 
ak bude Poskytovateľ pri poskytovaní služieb podľa tejto Rámcovej dohody využívať služby tretích 

osôb, zodpovedá sa poskytované služby tak, ako by tieto služby poskytoval sám. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonané poskytnuté služby zaplatí Poskytovateľovi cenu 

podľa čl. IV tejto rámcovej dohody. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich pre ich spoluprácu podľa tejto rámcovej dohody a zároveň sa budú včas informovať 

o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto rámcovej dohody a to najmä sa 
budú vzájomne informovať o všetkých zmenách a iných okolnostiach, ktoré majú, alebo môžu mať 

vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody. 

Článok VI 
Doba trvania a zánik rámcovej dohody 

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na 48 mesiacov, počnúc dňom nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania finančného limitu v zmysle čl. IV ods. 2 podľa toho, ktorá z nich nastane skôr. 

Táto Rámcová dohoda zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) písomným odstúpením, 

d) písomnou výpoveďou. 

Odstúpiť od Rámcovej dohody môžu obidve zmluvné strany v prípade podstatného porušenia 

zmluvného záväzku druhou zmluvnou stranou. 

Odstúpenie od Rámcovej dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej 
strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od rámcovej dohody, bude doručený druhej zmluvnej 

strane. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že oznámenie bolo doručené v 3. deň po 
jeho odoslaní. 

Za podstatné porušenie Rámcovej dohody sa považujú nasledovné skutočnosti: 
a) neposkytnutie predmetu dohody dvakrát v riadnom čase, 
b) neposkytnutie predmetu dohody v požadovanej kvalite najmenej dvakrát, 
c) Objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 60 dní. 

Aj v nasledujúcich prípadoch je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody s okamžitou 
platnosťou bez predchádzajúceho písomného oznámenia o neplnení záväzkov a to aj bez výzvy na 
dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby Objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia povinnosť 

nahradiť škodu: 
a) Poskytovateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. osobný bankrot, 

b) Poskytovateľ stratil oprávnenie poskytovať veterinárne služby. 

Zmluvné strany sú oprávnené túto Rámcovú dohodu vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 
tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 
zmluvnej strane doručená výpoveď. 

Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti 

odstúpenia od rámcovej dohody. 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Meniť alebo doplňovať text Rámcovej dohody je možné len formou písomných, riadne očíslovaných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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