Zmluva č. .....
o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriadený:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu
30 796 482
2021904456
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica
SK5781800000007000198055
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Dopravca:
Názov:
Sídlo :
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
IČ DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej len „dopravca“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) zmluvu o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
mŕtvych (ďalej len „zmluva“) za týchto vzájomne dohodnutých podmienok:
Preambula
Dopravca je úspešným uchádzačom verejného obstarávania zákazky č. ..... zadávanej
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom: „Preprava lekára na výkon prehliadky
mŕtveho tela a späť v rámci Košického samosprávneho kraja“
Článok I
Účel zmluvy
Účelom zmluvy je zabezpečiť dopravu lekára na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela
v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie dopravy prehliadajúceho lekára na
vykonanie prehliadky mŕtveho tela z pracoviska alebo bydliska lekára na miesto
obhliadky mŕtveho tela a späť, v rámci Košického samosprávneho kraja.
Článok III
Práva a povinnosti objednávateľa
1. V mene objednávateľa objednáva dopravu lekára na vykonanie prehliadky mŕtveho
tela prehliadajúci lekár. Doprava sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky,
ktorou je tlačivo „Príkaz na dopravu lekára na výkon prehliadky mŕtveho“( ďalej len
„príkaz“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávku vyplní, podpíše a potvrdí
odtlačkom pečiatky prehliadajúci lekár.
2. Objednávka, ktorou je príkaz , ako účtovný doklad, musí byť vyplnená podľa predtlače
vo všetkých údajoch, s uvedením mena mŕtvej osoby, mena prehliadajúceho lekára a
dátumu vykonanej dopravy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanú objednanú dopravu prehliadajúceho lekára
na miesto a z miesta prehliadky mŕtveho tela v rámci Košického samosprávneho
kraja, uhradí cenu podľa Č. V bod 1. tejto zmluvy.
4. Objednávateľ uhrádza cenu za dopravu (dopravné – cena za 1 km jazdy dopravcu)
presne z miesta pracoviska alebo bydliska prehliadajúceho lekára na miesto
prehliadky a späť (nie z výjazdového bodu vozidla).
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie výkazu o najazdených kilometroch za
účelom vykonania kontroly vykázaných kilometrov.
Článok IV
Práva a povinnosti dopravcu
1. Dopravca je povinný vykonávať dopravu prostredníctvom osobných motorových
vozidiel vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zodpovedá za to, že predmet
zmluvy bol vykonaný riadne a včas, to znamená prehliadajúci lekár bol vyzdvihnutý
do 2 hodín od nahlásenia požiadavky na dopravu. Dopravca je povinný vyzdvihnúť
prehliadajúceho lekára z miesta pracoviska alebo bydliska. Dopravca je tiež povinný
zabezpečiť prepravu lekára späť presne na miesto pracoviska alebo bydliska lekára.
2. Dopravca za zaväzuje vykonávať dopravu len dopravnými prostriedkami, ktoré
spĺňajú podmienky podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Dopravca a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, údajoch a informáciách, týkajúcich sa objednávateľa, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, zaväzujú sa pri práci s osobnými
údajmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR – General Data Protection Regulation) a zaväzujú sa, že nepoužijú informácie
získané pri plnení tejto zmluvy pre iný účel, než bol objednávateľom objednaný, a to
aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Dopravca na požiadanie
objednávateľa preukáže, že zabezpečil zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie
zákona o ochrane osobných údajov a predmetného nariadenia a zákaz použitia
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informácií. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode dopravca
zodpovedá za škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne.
4. Kontaktnou osobou dopravcu na prijímanie objednávok od prehliadajúcich lekárov je
...... tel. kontakt:........
5. Dopravca je povinný vyplniť príslušnú časť príkazu.
6. Dopravca má právo na úhradu predmetu zmluvy uvedeného v Čl. II tejto zmluvy v
cene a za podmienok uvedených v Čl. V tejto zmluvy.
7. Dopravca je povinný zabezpečiť dostupnosť poskytovaných služieb v rozsahu
24/7/365 (t. j. celoročnú nepretržitú prevádzku), a to do ktorejkoľvek časti Košického
samosprávneho kraja.
8. Dopravca je povinný vykonávať dopravu výlučne prostredníctvom osobného
motorového vozidla. V prípade potreby je dopravca povinný zabezpečiť náhradné
osobné motorové vozidlo.
9. V prípade, ak dopravca na plnenie zmluvy využíva subdodávateľov, je povinný
najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviesť objednávateľovi údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „oznámenie
o subdodávateľoch“), takéto oznámenie o subdodávateľoch sa stáva súčasťou zmluvy.
Zmenu údajov v oznámení o subdodávateľoch je dopravca povinný bezodkladne
oznámiť objednávateľovi. Dopravca je oprávnený zmeniť/doplniť subdodávateľa
počas trvania zmluvy, je však povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa
vopred a to formou aktualizácie oznámenia o subdodávateľoch. Zmena
subdodávateľov dopravcu si nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
10. Dopravca nie je oprávnený účtovať inému subjektu ako objednávateľovi (napr.
prehliadajúcemu lekárovi) náklady súvisiace s dopravou lekára vykonanou podľa tejto
zmluvy.
11. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti dopravcu uvedenej v tejto zmluve je
objednávateľ oprávnený požadovať od dopravcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
200 EUR za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.

Článok V
Cena a platobné podmienky
1. Cena za 1 km jazdy dopravcu v rámci Košického samosprávneho kraja je stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške ..... € bez DPH, t. j. ....... € s DPH a zahŕňa všetky
náklady súvisiace s vykonaním predmetu zmluvy uvedeného v Čl. II. tejto zmluvy.
Cena uvedená v tomto bode je konečná a nemenná. Prevádzkovateľ garantuje pevnú
cenu počas celej doby platnosti zmluvy.
2. Celková cena za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti
tejto zmluvy nesmie prekročiť sumu ...... € bez DPH, t. j ..... € s DPH.
3. Dopravca za objednanú a vykonanú dopravu vystaví faktúru najneskoršie do 15
kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, ktorej prílohou je
kópia vystavených objednávok a súhrnný zúčtovací doklad. Faktúra je splatná do 30
dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet
dopravcu uvedený vo faktúre.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dopravcovi na doplnenie. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry úradu.
5. V prípade, ak sa dopravca, ktorý nie je platcom DPH, počas platnosti a účinnosti
zmluvy stane platcom DPH, cena nebude navýšená o platnú sadzbu DPH, ale ostane
v rovnakej výške a bude upravená na základ dane a DPH bez potreby zmeny zmluvy.
V prípade, ak sa dopravca, ktorý je platcom DPH, počas platnosti a účinnosti zmluvy
stane neplatcom DPH, odmena bude v sume bez DPH bez potreby zmeny zmluvy
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Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,
alebo do vyčerpania sumy uvedenej v Čl. V bod 2. tejto zmluvy, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, dňa 01.04.2022.
3. Zmluva zaniká:
a. písomnou dohodou zmluvných strán
b. výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná doba je 2 mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných
dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu,
z ktorých dopravca obdrží dva rovnopisy a objednávateľ obdrží tri rovnopisy.
6. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve.
Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky
odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu platí, že písomnosť bola doručená adresátovi
dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.
7. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha:
Príloha č. 1: Tlačivo „Príkaz na dopravu lekára na výkon prehliadky mŕtveho.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V .................................. dňa...................

V Bratislave dňa ..............................

Za dopravcu:

Za objednávateľa:

________________________

________________________
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka úradu
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