
Rámcová zmluva
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
Zapísaný

ďalej len „Objednávate!"'

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
Zapísaný

MEPOS SNV, s.r.o.
štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček - konateľ
52473732
2121034245
SK2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
GIBASKBX

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro,
Vložka č. 46578N 

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina
Ing. Silvia Reváková, konateľ
36406554

2021694543
Tatra banka, a.s.
SK21 1100 0000 0026 2382 2093
TATRSKBX
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
Vložka č. 13684/L

ďalej len „Dodávate!"'
uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka túto zmluvu:

ČI.I
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vykonávať za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto zmluve pre Objednávateľa dohodnuté služby a záväzok Objednávateľa zaplatiť
Dodávateľovi za poskytnuté služby cenu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy.

(2) Dodávateľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy vykonávať pre Objednávateľa riadne a včas
nasledovné služby: vykonávanie a vyhodnocovanie testov na COVID-19 pre samoplatcov.
Vyšetrenie je realizované Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase
detekuje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2, teda prítomnosť špecifickej
vírusovej RNA (10 a menej genómu ekvivalentných kópií). Záchytnosť je vyššia ako u
akéhokoľvek iného testu v súčasnosti a jedná sa o typ testu, ktorý doporučuje aj Úrad verejného
zdravotníctva SR a WHO.

(3) Objednávateľ sa touto zmluvou nezaväzuje k odberu žiadneho minimálneho množstva služieb.
Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie v rozsahu podľa svojich potrieb.

(4) Objednávateľ zabezpečí zdravotnícky personál pri realizácii odberov biologického materiálu
(výterov, kloktaním, slinné testy) za účelom zistenia prítomnosti nového koronavírusu SARS-CoV-
2 a nákazy COVID-19 PCR metódou.

(5) Objednávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov realizujúcich odbery primerané osobné
ochranné pracovné prostriedky.

(6) Dodávateľ zabezpečí odberové sety na odber biologického materiálu, transport vzoriek ako aj
nahlásenie výsledkov vyšetrení NCZI a pacientovi (klientovi) do 24 hodín od prevzatia
biologického materiálu.

(7) Dátum a čas testovania určuje objednávateľ.



Čl. II
Cena za služby

(1) Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodli na jednotkovej cene za vykonávané služby nasledovne:

Jednotková
Druh služby MJ cena služby

v EUR
Testovanie na COVID 19 nasofaringeálnym výterom,
kloktaním alebo slinným testom metódou PCR pre JV 37,00
samo platcov

(2) Jednotková cena služby zahŕňa všetky odôvodnené náklady Dodávateľa súvisiace s poskytnutím
služby podľa tejto zmluvy, t.j. vykonaním a vyhodnotením testu na COVID-19 vrátane všetkých
odôvodnených dopravných nákladov, administratívnych nákladov a nákladov na manipuláciu.

(3) Cenu za vykonané služby zaplatí Objednávateľ na základe faktúry vystavenej Dodávateľom,
s dohodnutou lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné
strany prehlasujú, že dojednaná lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Dodávateľa a je odôvodnená povahou
predmetu plnenia záväzku.

(4) Dodávateľ vystaví faktúru za uskutočnené služby za predchádzajúci mesiac najneskôr do 15.
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca spolu s menným zoznamom testovaných osôb.

(5) Faktúra bude , obsahovať náležitosti podľa platného zákona -o DPH a číslo objednávky
Objednávateľa. Ku každej vystavenej faktúre je Dodávateľ povinný priložiť súpis poskytnutých
služieb, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavenú faktúru späť
Dodávateľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia faktúry vystavenej
v súlade s touto zmluvou.

Čl. III
Miesto plnenia

(1) Miestom plnenia sú prevádzkové priestory - mobilné odberové miesto: Nábrežie Hornádu
3456/14, 052 01 Spišská Nová Ves

Čl.IV
Platnosť zmluvy

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na jeden rok od nadobudnutia platnosti a účinnosti.

Čl.V
Osobitné ustanovenia

(1) V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr po lehote splatnosti je Dodávateľ oprávnený
požadovať za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty dlžnej sumy.

(2) V prípade omeškania Dodávateľa s vykonávaním služieb riadne a v termínoch určených
v písomnej objednávke alebo dohodnutých zmluvnými stranami je Objednávateľ oprávnený



požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny predmetnej objednávky a to
za každý aj začatý deň omeškania.

(3) Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou
jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede Dodávateľovi.

Čl.Vl
Záverečné ustanovenia

(1) Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po dohode zmluvných strán a to
formou písomného očíslovaného dodatku k tejto zmluve.

(2) Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v účinnom znení.

(3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu, pričom
jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Dodávateľ.

(4) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto rámcovú zmluvu prečítali a porozumeli jej na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.
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