RÁMCOVÁ DOHODA
135/2019/LMU
uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
067 67 Ulič 96
Ing. Peter Šiška, riaditeľ podniku
00492531
SK 2020511845
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK49 0900 0000 0051 1752 4054
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Pš, vl: 5/P

(ďalej len „objednávateľ“)
Dodávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

MVDr. Michal Rusič
Nová Sedlica 16, 067 68 Zboj
VÚB banka
SK68 0200 0000 0005 4584 6532
37784960
1024660417
SK1024660417

(ďalej len„dodávateľ“)
Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú túto Rámcovú dohodu ako výsledok postupu
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
základe Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa 01.08.2019.
Čl. 2
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY
Touto Rámcovou dohodou sa dodávateľ zaväzuje vykonávať v čase vymedzenom v zmluve
činnosti, ktoré majú charakter preventívnej veterinárskej činnosti a liečebnej veterinárskej
činnosti na Správe poľnohospodárstva Ulič a Správe poľnohospodárstva Zboj (ďalej len „ SP
Ulič a SP Zboj“). Tieto činnosti pozostávajú z:
ZÁKLADNÉ ÚKONY:
- Klinické vyšetrenie zdravých a chorých zvierat

KOMPLEXNÉ KLINICKÉ VYŠETRENIA:
- Vyšetrenie obehového a kožného systému
- Vyšetrenie tráviacej sústavy
- Vyšetrenie pohybového, dýchacieho, močového a nervového aparátu
VAKCINÁCIE A ODBERY VZORIEK:
- i.m. injekcie, s.c. injekcie, i.v. injekcie, infúzia
- podanie epidurálnej a paravertebralnej injekcie, podanie lieku p.o.
- odber krvi, výterov, zoškrabov
- odber a balenie vzoriek
TERAPEUTICKÉ ÚKONY:
- Anestézia celková a lokálna
- Eutanázia zvieraťa
CHIRURGICKÉ ZÁKROKY:
- Cisársky rez, absces, flegmona, ošetrenie rany, ablácia paznechtu, rusterholzov vred
- Pitva malého a veľkého zvieraťa
- Gynekologické vyšetrenia-celkové, predpôrodné a popôrodné veterinárne zákroky
-Vystavenie potvrdení o klinickej prehliadke a veterinárnych osvedčení
-Pohotovostná služba v pracovné dni aj dni pracovného pokoja, zabezpečenie 24 hodinovej
urgentnej starostlivosti v mimoriadnych prípadoch
-Vykonanie liečebno – preventívnej starostlivosti o hovädzí dobytok
-Vedenie evidencie veterinárnych úkonov podľa požiadaviek zadávateľa
-Veterinárne prípravky a liečivá zabezpečí v potrebnej miere zadávateľ
-Súčinnosť pri vypracovaní ozdravovacích plánov
-Výkon veterinárnych služieb podľa potrieb zadávateľa
-výkon veterinárnych služieb za prítomnosti zootechnika alebo ním poverenej osoby
Čl. 3
DOBA PLNENIA
3.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo
do vyčerpania vysúťaženej celkovej ceny za celý predmet zákazky, podľa toho ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv.
3.2 Dodávateľ súhlasí so zverejnením rámcovej dohody v Centrálnom registri zmlúv vedenom na
portáli Úradu vlády SR.
3.3 Zmluvným stranám sa pri plnení tejto zmluvy môžu poskytnúť alebo sprístupniť dôverné
informácie a materiály, o ktorých sa obe zmluvné strany zaväzujú zachovávať mlčanlivosť a bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ich nemôžu použiť, zverejniť a to
ani po ukončení platnosti tejto zmluvy, okrem prípadov kedy tak vyžaduje zákon alebo zmluva.
Zmluvné strany v tejto súvislosti budú osobitne dbať na dodržiavanie ustanovení zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Čl. 4
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cena je výsledkom verejného obstarávania a je medzi účastníkmi dohody dohodnutá podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách.
4.2 Cena je dohodnutá ako cena za plnenie rámcovej dohody, je konečná so všetkými
poplatkami, súvisiacimi s obstarávaním a dodaním tovaru a poskytnutím služby na miesta
plnenia. Predpokladaná hodnota rámcovej dohody je 17 900,00,- Eur bez DPH, sadzba DPH
3 580 EUR, 21 480 EUR s DPH.
4.3 Objednávateľ preddavky z ceny poskytovať nebude. Platby budú realizované na základe
uskutočnených služieb predmetu tejto dohody a podmienok dohodnutých v rámcovej dohode.
Cena za dodanie predmetu rámcovej dohody bude uhradená na základe faktúr dodávateľa
v lehote 30 dní od vystavenia faktúry.
4.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti,
objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie dodávateľovi. Vrátením faktúry
dodávateľovi prestáva plynúť lehota splatnosti. Až po doručení opravenej faktúry
objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti v súlade s bodom 4.3 tohto článku dohody.
Za úhradu sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet dodávateľa.
Čl. 5
POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV RÁMCOVEJ DOHODY
5.1 Dodávateľ je povinný poskytovať služby uvedené v čl. 2 tejto rámcovej dohody
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti.
5.2 Dodávateľ je povinný poskytnúť služby uvedené v čl. 2 tejto rámcovej dohody riadne a včas
a v rozsahu dohodnutom v tejto dohode.
5.3 Pri poskytovaní služieb uvedených v čl. 2 tejto rámcovej dohody sú zmluvné strany povinné
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na naplnenie účelu tejto rámcovej dohody.
5.4 Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetky relevantné informácie o službách
a aktuálnych cenách služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
5.5 Objednávateľ je povinný za riadne a včas dodávateľom poskytnuté služby po obdržaní
faktúry zaplatiť dohodnutú cenu.
Čl. 6
MIESTO VÝKONU ČINNOSTI
6.1 Miesto plnenie zmluvy: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 067 67 Ulič - SP
Ulič a SP Zboj.
6.2 V čase pohotovostnej služby podľa potreby objednávateľa.
6.3 V prípade nutnosti poskytnutia akútnej služby priemerná časová lehota výjazdu zo sídla
poskytovateľa do jednotlivých miest bude cca. 1 hodina.

Čl. 7
SPÔSOB VYKONANIA
7.1 Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na zdravotný stav
z prognostického hľadiska, upozorniť ho na prípadnú nevhodnosť jeho požiadaviek a na
nebezpečenstvo prípadného vzniku škody úhynom zvieraťa, prípadne znížením jeho jatočnej
hodnoty, produkcie s tým súvisiacej.
7.2 Ak dodávateľ neporušil svoju povinnosť zistiť prekážky pred začatím resp. pred dokončením
už začatého plnenia – svojej činnosti, ktoré by bránili úspešnému dokončeniu liečebných úkonov
a vylúčili by vyliečenie zvieraťa, nemá žiadna zo strán nárok na náhradu škody. Dodávateľ má
nárok na cenu za tú časť už vykonaného diela, ktoré bolo uskutočnené do doby, než prekážky
mohol odhaliť pri vynaložení predpokladanej odbornej starostlivosti.
7.3 Veterinárny lekár po ukončení svojej činnosti oznámi poverenému pracovníkovi
objednávateľa (ošetrovateľovi zvierat, ved. chovu, zootechnikovi, inému) splnenie záväzku
(ukončenie liečenia). Tento pracovník pri tejto príležitosti vykoná kontrolu diela a svojim
podpisom potvrdí rozsah prác a množstvo použitých preparátov, zdravotníckeho a veterinárneho
materiálu.
Čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom
a svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia,
nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán,
respektíve zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
8.2 Túto zmluvu možno doplniť iba písomne formou dodatkov podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.3 Zmluvu možno vypovedať bez udania dôvodu v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane.
8.4 Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená strana okamžite písomne
odstúpiť od zmluvy a požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla.
Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti považovať porušenie
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto rámcovej dohody.
8.5 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
jedno vyhotovenie.
V Uliči, dňa 16.08.2019
Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.......................................................
Ing. Šiška Peter
riaditeľ podniku

.........................................................
MVDr . Michal Rusič

