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RÁMCOVÁ ZMLUVA NA SLUŽBY SPOJENÉ S ASISTENCIOU PRI NAVIGOVANÝCH 

OPERÁCIÁCH 

Meno spolo~nosti 
So sídlom: 
ICO: 
zastúpená: 
( ďalej len .. objednávate l'" ) 

a 

Meno spolocnosti 
So sídlom: 
IČO: 
Zaplsaná do 
Oddiel: 
zastúpená: 
( ďalej len .• poskytovatel'" ) 

l. 
Zmluvné strany: 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlate Moravce 
Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 
17336015 
Michal Grujbár - poverený riadením 

IZQTOPCENTRUM, s.r.o. 
Špitálska 6.95001 Nitra 
36 563 587 
Obchodného registra Okresného súdu Nitra 
Vložka člslo: 15149/N 
MUDr. Andrej Vandrák - konateľ 

ll. 
Ú~el zmluvy 

l. Účelom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o ďalej uvedených obchodných podmienkach. ktorými sa budú 
riadiť ich vzájomné obchodné vzťahy pri uzatvárani kúpnych zmlúv a ich realizácii. Tieto obchodné podmienky sú 
záväzné pre vSetky zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými stranami, pokiaľ v zmluve nedôjde medzi stranami k 
inému dojednaniu. 

III. 
Predmet zmluvy 

I. Poskytovatel' bude dodávať objednávateľovi služby spojené s asistenciou pri navigovaných operáciách. Služby 
budú dodávané na základe objednávky zaslanej objednávateľom. ktorá bude následne odsúhlasená 
poskytovateľom. Objednávka bude uskutočnená elektronickou, písomnou. telefonickou alebo faxovou formou. 

IV. 
Kúpna cena 

I. Cena za služby spojené pri navigovanych operáciách ( ďalej len •• cena" ) je stanovená dohodou zmluvných strán. 
Návrh ceny bude uvedený na objednávke objednávateľa a pokiaľ nebude objednávka poskytovateľom potvrdená, 
má sa za to. že nedošlo k dohode o cene. Ak nedôjde k dohode o cene. nie je poskytovateľ povinný uskutočniť 
plnenie v zmysle Čl. III. tejto zmluvy. 

2. Služby budú poskytovateľom dodávané objednávateľovi bez nároku na odmenu. Poskytovateľovi budú refundované 
iba náklady spojené:s cestou a to nasledovne: 
• cena za I km I 0,306 EUR. cesta NR - ZM a späť činí 60 km. t.j. celková fakturovaná suma za jednu cestu 

Nitra - Zlaté Moravce a späť bude 18,36 EURO. 
3. Cena uvedená v čl. IV. bod 2. bude konečná cena s DPH vo vý~ke zodpovedajúcej platným právnym predpisom. 

v. 
Platobné podmitnky 

I. Vyúčtovanie cesty za služby spojené s asistenciou pri navigovaných operáciách formou daňového dokladu sa 
vykoná l x za štvrťrok. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň vystavenia faktury. 

2. Splatnosť faktúry je JO dní od jej vystavenia. 
J. Fakturovaná čiastka bude hradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. Splnenie 

peňažného záväzku sa riadi ustanovením § 339 Obchodného zákonníka. 
4. V prípade omeškania objednávajúceho so zaplatením ceny podľa tohto článku. je poskytovateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi urok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania. 



VI. 
Dodacie podmienky 

I. Poskytovater bude vykonávať služby podľa jeho objednávok. Objednávky sú predtým potvrdené. 
2. Objednávka môže byť urobená telefonicky, elektronicky, písomne (faxom, poStou). 
3. Objednávka musi obsahovať: - všetky potrebné údaje objednávateľa s uvedením konajúcej osoby. 
4. Za objednávatel'aje oprávnený jednať iba poverený zamestnanec: MUDr. Jozef Miškeje. 
5. Po akceptácií objednávky sa poskytovateľ zaväzuje vykonať služby v súlade s objednávkou, pokiaľ mu v tom 

nebude brániť vyššia moc alebo nepredvfdatel'né udalosti 
6. Poskytovateľ výslovne súhlasi s tým, že objednávateľ môže kedykoľvek zapot!ítať svoju splatnú pohľadávku. ktoní 

má voči poskytovatel'ovi na základe tejto zmluvy proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má objednávateľ voči 
poskytovateľovi. 

VII. 
Všeobecné ustanovenia 

I. Zmluvné strany sú povinne sa bez zbytočného odkladu informovať o zmenách všetkých skutočnosti týkajúcich sa 
ich podnikatel'ských činnosti, predovšetkým tých, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo v inej obdobnej 
evidencii. Poskytovater je tiež povinný infonnovať objednávateľa o zmene svojho bankového účtu. 

2. Túto zmluvu môže ktorákol'vek zmluvná strana vypovedať v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť 
dňom nasledujúcim po doručeni výpovede druhej strane ( pripadne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď 
druhá strana odmietne zásielku obsahujúcu výpoveď prevziať alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, 
kedy sa táto zásielka vráti ako nedoručená druhej zmluvnej strane, ktorá ju odosielala. ) . Zároveň je poskytovatel' 
oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ je objednávateľ v omeškanl s úhradou splatných záväzkovo 
viac než 7 dni alebo sa opakovane dostal do omeškania. 

3. Ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže ako neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné, zaväzujú sa zmluvné strany dohodnúť také ustanovenie, ktoré bude čo najviac 
zodpovedať účelu tejto zmluvy a neplatnému, neúčinnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak to bude potrebné z dôvodov právnych, účtovných alebo iných. bude 
táto zmluva nahradená inou zmluvou. v ktorej zostanú zachované podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

5. Objednávateľ prehlasuje. že je schopný plniť svoje finančné záväzky, a že tomu bude tak vždy, keď urobí 
objednávku tovaru podľa tejto zmiuvy. 

6. Podmienky a otäzky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonnika v platnom znení. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2014. Platnosť nadobúda dňom od 1.7.2013. 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť urobené písomne a schválené podpisom oboch strán. 

Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto nnluvy. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť k právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená, že zmluvu 

uzavreli po vzájomnej dohode, že zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, jej obsah je im jasný a ZIozumiteľný, že 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Pred podpisom si zmluvu poriadne prečítali 
a s jej obsahom súhlasia. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrži po jednom rovnopise. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory. ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad 

alebo zrušenie, budú riešené Okresným sUdom v Nitre. 

v Zlatých Moravciach, dfta 28.6.20 13 

IZOTOI'CENTRUM, s.r.o. 
Sp::filska 6, 95001 NITRA 

........ ďc~'.'Ľ~1~~::~.'.~~ ..... . 
poskytovateľ 

.. jf/ ., 
··ŕ)~d~.~~;~i.······················ 

v 


