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uzatvorená podľa § 2 ods. 4 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 zákona     

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení za účelom uskutočnenia realizácie 

stavebných prác pod názvom: 

 

„ Výmena okien – stavebné práce “  

  

 

Článok I.  

Zmluvné stany 

 

Obchodné meno:    

Adresa sídla:     

Korešpondenčná adresa:  

Registrácia:                   

            IČO                                 

IČ DPH:                        

IBAN:    

 

 ďalej  len „zhotoviteľ“ 

a 

 

            Obchodné meno:        Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 

 Adresa:  Winterova 66,   921 63 Piešťany 

            Registrácia:  zapísaná v registri neziskových organizácií od 01.01.2003 

    Krajský úrad  Trnava č. VVS/NO – 13/2003 

 Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:   36 084 221 

DIČ / IČ DPH: 2021704685 

IBAN:   SK73 0900 0000 0051 3006 7177 

V zastúpení:  MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ 

                                              

ďalej len  „objednávateľ“ 
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Článok II. 

Preambula 

Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na základe prieskumu trhu podľa § 117 zákona               

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na stavebné práce s názvom Výmena okien – 

stavebné práce. Rámcová dohoda o dielo určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej 

dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu 

rámcovej dohody. Rámcová dohoda o dielo nezakladá priamo právo na plnenie predmetu 

rámcovej dohody. Touto dohodou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 

poskytovaní prác podľa nižšie uvedených obchodných podmienok, ktorými sa budú riadiť ich 

vzájomné obchodné vzťahy. 

 

Článok III. 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa: 

    Realizácia dodávky stavebných prác na realizáciu zákazky Výmena okien – stavebné práce, 

ktoré nie je možné zabezpečiť na profesionálnej úrovni technickými pracovníkmi nemocnice 

(„ďalej len práce“) a záväzok objednávateľa prevziať uskutočnené práce a zaplatiť cenu a to v 

súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto 

dohode. Každá čiastková objednávka objednávateľa sa považuje za návrh čiastkovej zmluvy 

o dielo a táto je uzatvorená potvrdením objednávky zhotoviteľom s odvolaním sa na túto 

rámcovú dohodu. 

 

 

3.  Objednávať výkony je  oprávnený poverený pracovník objednávateľa a to: 

Meno :         Pracovné zaradenie : 

1. Ing. Rastislav Moravec   technický asistent riaditeľa 

 

Ak bude objednávka doručovaná e-mailom, alebo faxom bude objednávka objednávateľom 

odoslaná : 

     na e-mail:     

                                                 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena tovaru je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a na základe úspešnej účasti v prieskume trhu vykonaného kupujúcim. 

2. Cena za jednotlivé práce je uvedená v Prílohe č. 1 Špecifikácia - cenník stavebných prác, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v tejto dohode sú 

uvedené bez DPH. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa s dovozom do NAW 

Piešťany . 
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3. Kúpnu cenu za  tovar zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry s náležitosťami 

daňového dokladu na účet dodávateľa s úhradou do 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi na adresu uvedenú pre doručovanie.   

4. Súčasťou faktúry dodaného tovaru, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý 

bude podkladom pre vyhotovenie faktúry. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5 a bodu 6 tohto článku, je 

objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej, alebo doplnenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti. 

6. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu 

objednávateľa. 

7. Fakturačné miesto objednávateľa je uvedené v Čl. I. tejto dohody. 

 

Článok V. 

Všeobecné podmienky 

1. Pri vykonávaní činností spojených s realizáciou predmetu dohody vystupuje zhotoviteľ ako 

samostatný právny subjekt a zodpovedá za dodržanie všetkých právnych predpisov 

súvisiacich s jeho činnosťou. 

2. Zhotoviteľ poskytne na dodaný tovar záruku v súlade s obchodným zákonníkom, ktorá 

začína plynúť odo dňa odovzdania diela a prevzatia diela objednávateľom, podpísaním 

preberacieho protokolu. 

3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi preukázať doklad o oprávnení podnikať, alebo 

predložiť potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci zhotoviteľa na uskutočnenie dodávky tovarov obdobného charakteru ako je 

predmet obstarania. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo kópia 

z iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov. 

4. V prípade ak zhotoviteľ počas doby trvania tejto dohody stratí oprávnenie podnikať na 

uskutočnenie prác, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody. 

 

Článok VI. 

Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP, PO a OPP 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

a. dodržiavať zákaz vstupovať do areálu nemocnice pod vplyvom alkoholických nápojov 

a iných omamných látok a taktiež dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje 

a omamné látky v areáli nemocnice 

b. dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa, resp. fajčenia, používania 

otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách objednávateľa so zvýšeným 

nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo výbuchu uvedených v požiarnom štatúte 

c. dodržiavať zákaz bezdôvodne zasahovať v areáli a objektoch nemocnice do zariadení, 

ktoré nie sú predmetom objednávky 

d. dodržiavať zákaz vykonávať práce, na ktoré nemá potrebnú odbornú a zdravotnú 

spôsobilosť 



Rámcová dohoda o dielo č. …....../2022 

 

e. rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné značky a 

tabule 

f. používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od 

objektu v ktorom sa nachádza 

g. v prípade vedenia motorového vozidla v areáli polikliniky nemocnice dodržiavať 

dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť 5 km/hod, na parkovanie použiť iba 

vyhradené parkovacie miesto podľa pokynov pracovníkov informácií 

h. pri chôdzi v areáli polikliniky nemocnice sa pohybovať výlučne po vyhradených 

komunikáciách (chodníkoch) pre chodcov  

i. zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu a poškodenia zdravia 

(vlastného zamestnanca, iných zamestnancov, ale aj tretích osôb), prevádzkovej 

havárie, poruchy technického zariadenia, alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla 

činnosťou zhotoviteľa v areáli a objektoch objednávateľa objednávateľovi  

j. všetky práce vykonávať len so súhlasom objednávateľa 

 

Článok VII. 

Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti ochrany životného prostredia 

1. Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou pri realizácii dovozu surovín, ktoré doviezol do areálu 

objednávateľa a ktoré použil pri realizácii prác podľa tejto dohody vzniknú odpady, vystupuje 

zhotoviteľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade 

s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany 

životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených 

právnymi predpismi. 

2. Po každom ukončení prác vykonaných na základe čiastkovej objednávky objednávateľa 

podľa tejto dohody je zhotoviteľ povinný odpad, ktorý vznikol v dôsledku jeho činnosti na 

svoje náklady zlikvidovať a odovzdať objednávateľovi doklady o jeho likvidácii. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje všetok odpad, ktorý vznikne pri vykonávaní činností podľa tejto dohody odviezť 

z areálu objednávateľa vlastnými dopravnými prostriedkami.   

 

Článok VIII. 

Dodacie podmienky 

1. Dodávka tovaru bude bližšie špecifikovaná objednávateľom, alebo inou osobou poverenou 

štatutárnym zástupcom objednávateľa. 

2. Objednávku objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v dostatočnom časovom predstihu pred 

termínom dodávky stavebných prác výmeny okien  a určenom množstve a v určených 

priestoroch (zameranie, výroba,  realizácia v konkrétnom priestore polikliniky) do 40 dní 

3. Objednávku je objednávateľ oprávnený oznámiť zhotoviteľovi vo forme e-mailu, faxom, 

poštou, telefonicky, alebo osobne prostredníctvom oprávneného zástupcu. 

4. Miestom dodania je: Poliklinika Nemocnice Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, 

Piešťany. 

5. Dodanie tovaru do miesta dodania určeného v objednávke zabezpečí dodávateľ na vlastné 

náklady. 
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Článok IX. 

Trvanie a záväznosť rámcovej dohody  

1. Rámcová dohoda o dielo sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dohody 

platí odo dňa podpísania zmluvy. 

2. Pred uplynutím lehoty stanovenej v ods. 1. Čl. VIII. je možné rámcovú dohodu ukončiť:  

a. písomnou dohodou zmluvných strán 

b. v prípade, že sa dosiahne predpokladané množstvo daných stavebných prác, zmluvný 

vzťah pre stavebné práce v hodnote 179 999,00 EUR bez DPH/rok končí dosiahnutím 

tohto predpokladaného množstva aj keď ešte neuplynula doba, na ktorú bola táto 

rámcová dohoda o dielo uzavretá. 

c. ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto 

dohode, alebo dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo 

odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od dohody je účinné okamihom doručenia 

písomného prejavu vôle druhej strane. 

d.  písomnou výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou   

1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť 1 (prvým) dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení písomnej výpovede.  

3. V prípade opakovaného (najmenej 2x) neplnenia predmetu rámcovej dohody o dielo, alebo 

čiastkovej objednávky podľa rámcovej dohody o dielo, objednávateľ si vyhradzuje právo na 

odstúpenie od  dohody s účinkami odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení.  

. 

 

Článok X. 

Spoločné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla 

zmluvnej strany uvedenú v Čl. I. tejto dohody. V prípade, že nebude možné písomnosť 

doručiť na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto dohode, písomnosť sa po 3 (troch) 

dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak 

ten, kto je oprávnený za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov (napr. zmenu sídla, 

oprávnených osôb atď.) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie 

dohody, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Rámcovú dohodu o dielo je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami rámcovej dohody o dielo. 

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou o dielo neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

3. Rámcová dohoda o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá strana 

rámcovej dohody o dielo dostane dve vyhotovenia s platnosťou originálu. 

4. Rámcová dohoda o dielo je platná dňom jej podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu o dielo prečítali, jej zneniu porozumeli, 

že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zodpovedá ich slobodnej 

vôli. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je :  

 

 

 

Príloha č.1 –  Špecifikácia – Cenník stavebných prác 

 

 

V Piešťanoch dňa :  ….......                       V Piešťanoch dňa : ….......... 

 

 

 

 

 

           ........................................            ............................................. 

 

      zhotoviteľ:                    objednávateľ: 

              

                                                                MUDr. Miroslav Jaššo 

     konateľ        riaditeľ 
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Príloha č. 1   
 

 

Špecifikácia  -  cenník stavebných prác k zákazke Výmena okien v 

poliklinike a stanovenie záručnej doby a  realizácia servisu okien a dverí 
                           

 

 

Cenník stavebných prác     

   

 

jednotka 

Cena za jednotku € bez 

DPH 

1 . Plastová zostava – celok 6100x2095 3 sklo, 6 

komorový profil , prevedenie farby okna  podľa 

požiadavky objednávateľa ks 1 400,00  

2. Montáž nových okien podľa bodu 1. ks 200,00 

3. Demontáž starých okien o rozmere podľa bodu 1 ks 50,00 

4. Vonkajší a vnútorný parapet ks 100,00 

5. Murárske práce a začistenie špaliet ks 100,00 

6. Žalúzie celotieniace súbor 110,00 

7. Iné rozmery okien,  dverí percentuálne znížené 

z rozmeru podľa bodu 1 a následne percentuálne 

znížené jednotlivé práce podľa bodu 2,3,4,5 a 6. ks, súbor  

8. Záručná doba na predmetné výrobky a práce podľa 

bodov 1-7 a servis okien a dverí  rok 5 

   

   

   

   

   

   
 


