Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:

OBEC LOŽÍN

Sídlo

Ložín č. 31, 072 05 Ložín, pošta Bracovce

Zastúpený:

Mgr. Monika Pastírová, starostka obce

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA SLOVENSKO

IBAN:

SK10 5600 0000 0042 9567 1001

SWIFT/BIC:

KOMASK2X

IČO:

00325449

DIČ:

2020738984

Tel.:

056 / 6495316, 0902 918 700

E-mail:

starosta.lozin@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:

DZS-M.K.TRANS,s.r.o.

Sídlo

Staničná 3

IČO:

36588181

DIČ:

2021925125

IČ DPH:

SK2021925125

Tel.:

0905 293 592

E-mail:

matus.kosco@centrum.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. I
Predmet zmluvy

1.

Zmluvné strany, objednávateľ na strane jednej a poskytovateľ na strane druhej, uzatvárajú na
základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytovaní služieb, v nadväznosti na
aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky vyvolanej šírením nového
koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, s cieľom ochrany verejného
zdravia, a to za nasledujúcich.

2.

Ordinačné hodiny pre výjazdovú MOM ktorá je predmetom tejto zmluvy je stanovená očakávaným
počtom odberov
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude vyžadovať úhradu (akýkoľvek poplatok) od osôb, ktoré sa
rozhodnú využiť služby MOM na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19
prostredníctvom antigénového testu (tj. poskytovateľ nemôže požadovať za vykonanie
diagnostického vyšetrenia od vyšetrovanej osoby úhradu).

3.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy potrebnú súčinnosť v rozsahu podľa tejto zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú
cenu.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Povinnosti objednávateľa:

a) poskytnúť a pripraviť vhodné priestory na testovanie osôb antigénovými testami,
b) podľa vzájomnej dohody zabezpečiť potrebný personál, ktorý je schopný vykonávať
antigénové testovanie (1x zdravotník,3x administrátor),
c) dohliadať na to, aby zdravotnícky personál v dohodnutom čase podľa ods. 2 tohto článku
zmluvy odoberal vzorky biologického materiálu sterom z nosohltanu,
d) operatívne riadiť odbery
e) určiť otváraciu dobu výjazdovej MOM ( na základe vzorca ods. 2 tohto článku), informovať
o tom poskytovateľa (príloha č. 1)
f) separovať COVID odpad
g) informovať okresný úrad a poskytovateľa o počte vykonaných testov a počte nakazených
poskytovateľa a to o 14:00 a po skončení odberov.
h) odovzdať záznamy o testovaných osobách poskytovateľovi.

2.

Otváracia doba MOM

Objednávateľ vypočíta čas potrebný na pretestovanie jeho obce/mesta nasledujúcim spôsobom:
1. Počet hodín potrebných na pretestovanie obyvateľov:
počet
obyvateľov pretestovaných počas 1. kola celoplošného testovania * 0,7
/40 (zaokrúhlenie na 0,5 hod nahor)
2. Otváraciu dobu ktorú zverejni si objednávateľ určí ľubovoľne ( súčet
hodín nesmie prekročiť hodnotu vypočítanú v bode 1. (v prípade
viacerých MOM si objednávateľ rozdelí počet hodín medzi jednotlivé
MOM podľa vlastného úsudku ))
3. Otváracia doba sa môže predĺžiť len v prípade že v čakárni sa
nachádzajú osoby ktoré sa chcú vyšetriť antigénovým testom
4. Rozdeliť otváraciu dobu je možne po minimálne 4 hodinových úsekoch
(4hod. a menej musí byť nepretržitá pracovná doba)
5. Objednávateľ si môže zvoliť aj kratšiu o.d.
6. Zriadenie MOM je možné počas celého roka 2021 podľa potreby
objednávateľa
Je nutné informovať občanov že MOM sa neuzavrie kým bude záujem o antigénové testovanie.
Odporúčame objednávateľom zriadiť plán testovania ktorým sa majú občania riadiť ( plán
testovania podľa abecedy, podľa bydliska .... )

Počet hodín potrebných na pretestovanie obyvateľov ........... (doplniť)
3. Povinnosti poskytovateľa
a. Zazmluvniť personál ktorý odporučí objednávateľ (1x zdravotník 3x administrátor/ 1
MOM ),
b. zabezpečiť OOPP pre každé MOM,
c. skontrolovať pripravenosť tímu,
d. operatívne riešiť problémy,
e. každému MOM prideliť kontaktnú osobu,
f.

zabezpečiť zadanie údajov do NCZI a IS COVID,

g. zabezpečiť odvoz biologického odpadu,
h. poskytnúť metodický postup pre MOM
i.

zaplatiť personál MOM

j.

poskytovateľ je zodpovedný za spracovanie a ochranu osobných údajov

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia po dohode s objednateľnom počas
vzájomne dohodnutých termínov v roku 2021

Čl. III

Cena plnenia a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne plnenie predmetu tejto
zmluvy odmenu vo výške 4 € za každý odber
2. V cene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady poskytovateľa
vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ má právo na odplatu v zmysle Čl. III bodu 1. tejto zmluvy len za skutočný počet
vykonaných odberov.
4. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom najneskôr do 15. dňa odo dňa ukončenia tejto zmluvy so
splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, za predpokladu, že poskytovateľ doručil
Objednávateľovi faktúru, ktorá bude spĺňať potrebné náležitosti.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je počet vykonaných odberov, počas ktorých prebiehalo
plnenie zmluvy.
6. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vrátane príloh,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi bez úhrady na opravu alebo doplnenie, pričom
sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku voči poskytovateľovi. Doručením
opravenej alebo doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.
7. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmluvy. Pri zistení
nedostatkov je poskytovateľ povinný vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie odstránenia
nedostatkov a súlad s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. IV.
Vyššia moc

1.

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie záväzkov, pokiaľ toto nedodržanie
vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými stranami alebo
nimi predvídané. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných
strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia,
povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone
sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vyššia moc dočasne pozastavujú; s presným
označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vyššia moc
plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich
pozastavením v dôsledku vyššej moci.

2.

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec ”vyššej
moci”.

Čl. V.
Mlčanlivosť

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa poskytovateľ
dozvie pri vykonávaní diagnostických vyšetrení sú považované za dôverné informácie, o ktorých
sú obe zmluvné strany zaväzujú zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ právny predpis platný a účinný na
území Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanovuje inak. Tento
záväzok zahŕňa povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch testovaných osôb.
Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a
ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám, pokiaľ táto zmluva neustanovuje
inak. Ak zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku
zmluvy, je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť tým spôsobenú škodu v plnej výške.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že musia zabezpečiť, aby sa povinnosť mlčanlivosti vyplývajúca z tohto
článku zmluvy vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplývajúce.

Čl. VI.
Trvanie zmluvy
1.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákonníka.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

2.

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme
dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

3.

Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich
slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.

1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so znením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné,
a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo
neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo
samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu
nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím
zmluvy a dotknutým ustanovením.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Ložíne dňa 03.02.2021

V Michalovciach dňa 1.2.2021

Mgr. Monika Pastírová
primátor mesta/starosta obce

Príloha č. 1: zoznam MOM

PhDr.Mikuláš Koščo
konateľ

Príloha č. 1
Zoznam odberných miest zriadených obcou/mestom

Okres

obec / mesto

Adresa zriadeného

Testovanie sa

Testovanie sa

odberného miesta

vykoná dňa

vykoná v čase
od - do

Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce

Kontakt

