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Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 10/2017 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Dohoda“) 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 
Názov: Dom tretieho veku 
Sídlo:   Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka  
Bankové spojenie:    ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:   25838803/7500 
IČO: 30 842 344   
DIČ: 2020914280 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Konajúci: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 
 
 (ďalej ako „Objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch) 
 
a 
 
Poskytovateľ 
Obchodné meno:  SOBER, s.r.o.  
Sídlo:   Žitná 6, 917 01 Trnava 
Príslušný register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 23574/T 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Číslo účtu:  2627052700/1100 
IČO: 44 722 036 
DIČ: 2022800615 
IČ DPH: SK 2022800615 
Konajúci: doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
email: ronamtibor@gmail.com 
 
 (ďalej ako „Poskytovateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch) 
 (Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
 „Zmluvná strana“) 
 

Článok II.  
Predmet Dohody 

1. Podkladom pre uzavretie tejto Dohody je víťazná cenová ponuka uchádzača pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní  vyhlásenej dňa 20.07.2017 

2. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spočívajúce vo výkonu supervízie zo strany Poskytovateľa 

nevyhnutnej na plnenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb Objednávateľom v súlade so 

zákonom č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnych 

službách“). Objednávateľ v zmysle výzvy na predloženie ponuky v rámci obstarávania zákazky požaduje 

poskytovanie individuálnej aj skupinovej supervízie pre zamestnancov Objednávateľa podľa jeho 

objednávok. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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3. Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky podľa § 84 ods. 8 Zákona o sociálnych službách. 

4. Predpokladaný rozsah vykonávania supervízie je: 

a) Individuálne/krízové supervízie -  10 hodín ročne podľa potreby, 

b) Skupinové supervízie  – 80 hodín ročne podľa potreby,  pričom v 1 skupine bude 10 – 15 osôb a 1 

skupinová supervízia bude trvať 5 hodín.  

5. Poskytovateľ je povinný svoje služby poskytnúť najneskôr do 3 dní od e-mailom zaslanej objednávky 

Objednávateľa na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Dohody. 

6. Uvedený rozsah vykonávania supervízie podľa bodu 4 tohto čánku Dohody je len rámcový a Objednávateľ 

nie je povinný ho vyčerpať v plnom rozsahu. 

 

Článok  III.  
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Všetky dokumenty súvisiace s touto Dohodou a to najmä objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. 

Zmluvné strany vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky 

dohodnuté a všeobecnými predpismi požadované údaje. 

2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby Objednávateľovi s odbornou starostlivosťou podľa tejto Dohody 

v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v dohodnutých termínoch. 

3. Plnenie svojich záväzkov stanovených Dohodou je Poskytovateľ povinný uskutočňovať podľa pokynov 

Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nesprávnosť alebo nevhodnosť jeho 

pokynov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo pri vynaložení odbornej starostlivosti nesprávnosť alebo 

nevhodnosť pokynov/ požiadaviek zistil alebo mohol zistiť.  

4. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi tie okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 

stanovených Zmluvou a ktoré podľa jeho posúdenia môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie pokynov 

Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného v danej veci. 

5. Objednávateľ je povinný: 

a) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu plnenia podľa tejto Dohody,  

b) v dohodnutom termíne prevziať plnenie služby. 

6. V prípade, že bude Poskytovateľ poskytovať službu alebo jej časť prostredníctvom subdodávateľa, 

zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe 

takejto zmluvy realizoval sám Poskytovateľ. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti na základe zmluvy o subdodávke. 

7. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré mu 

v súvislosti s plnením predmetu tejto Dohody boli sprístupnené a s ktorými sa v súvislosti s plnením 

predmetu tejto Dohody oboznámil. Uvedená povinnosť trvá aj po ukončení tejto Dohody. 

 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena za poskytnuté služby je stanovená maximálne vo výške 3 333 ,- EUR bez DPH, t. j.  3 999,60,- 

EUR s DPH.  
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2. Prílohou tejto Dohody je cenová ponuka poskytovaných služieb ako súčet cien za jednotlivé položky 

v predpokladaných množstvách. 

3. Stanovené ceny sú konečné a zahŕňajú všetky ekonomicky oprávnené náklady Poskytovateľa vynaložené 

v súvislosti s vykonaním služby a primeraný zisk Poskytovateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať 

za poskytnuté služby akékoľvek plnenia nad rámec cenovej ponuky uvedenej v prílohe tejto Dohody. 

4. Jednotkové ceny za vykonanie služby sú stanovené v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5. Cena za vykonanie služby musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná 

DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase vykonania služby. 

6. Faktúru s dodacím listom vystaví Poskytovateľ až po poskytnutí služby, ktorú Objednávateľ špecifikuje 

v objednávke. Prílohou každej jednotlivej faktúry bude popis poskytnutých služieb a rozsah ich 

poskytnutia.   

7. Cenu za poskytnutú službu uhradí Objednávateľ na základe faktúry a dodania Záznamu zo supervízneho 

stretnutia do 30 dní odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. Ak faktúra a/alebo jej prílohy nebudú 

obsahovať všetky dohodnuté a/alebo zákonom stanovené náležitosti, Objednávateľ vráti faktúru 

Poskytovateľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré je Poskytovateľ povinný odstrániť. V tomto 

prípade začne plynúť nová lehota splatnosti takejto faktúry dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi. 

 
Článok V. 

Sankcie za neplnenie podmienok dojednaných Dohodou 

1. V prípade omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Dohody je Poskytovateľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za 

každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený fakturovať 

Objednávateľovi zákonný úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Článok VI. 

Zánik zmluvných vzťahov 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017 a zaniká uplynutím tejto doby alebo vyčerpaním 

finančného limitu uvedeného v čl. IV. ods. 1 tejto Dohody, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Zmluvný vzťah založený Dohodu zaniká: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných 

strán, 

b) ak Poskytovateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet Dohody alebo prestane spĺňať podmienky podľa 

§ 84 ods. 8 Zákona o sociálnych službách. 

3. Túto Dohodu je oprávnená ktorákoľvek Zmluvná strana písomne vypovedať bez udania dôvodu s 

výpovednou dobou jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 
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4. Odstúpiť od tejto Dohody je oprávnená ktorákoľvek Zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia 

Dohody.  

5. Za podstatné porušenie tejto Dohody zo strany Poskytovateľa sa považuje nedodržanie dohodnutých 

termínov pre poskytnutie služby, poskytnuté služby nebudú zodpovedať dohodnutej kvalite a/alebo 

nebudú poskytnuté v dohodnutom rozsahu podľa objednávky Objednávateľa. Za podstatné porušenie 

tejto Dohody zo strany Objednávateľa sa považuje, ak Objednávateľ neuhradí jednotlivú faktúru najneskôr 

do 30. dňa od jej lehoty splatnosti.  

6. Odstúpenie od Dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Dohody druhej 

Zmluvnej strane. 

7. Vzťahy týkajúce sa odstúpenia  od Dohody sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ak v priebehu platnosti tejto Dohody Poskytovateľ zistí nové skutočnosti súvisiace s touto Dohodou, 

ktoré neboli známe pri uzatváraní tejto Dohody alebo dôjde k zmene už známych skutočností, je 

Poskytovateľ povinný oznámiť ich Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.  

2. Zmeny a doplnky tejto Dohody vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch Zmluvných strán.   

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory z tejto Dohody sa budú prednostne riešiť vzájomnou 

dohodou. Ak sa ani po vzájomných rokovaniach nepodarí spor Zmluvných strán z tejto Dohody vyriešiť 

dohodou, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa na príslušný súd. 

4. Ostatné zmluvné vzťahy touto Dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto Dohody adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú 

v tejto Dohode, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za 

doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej alebo odopretej písomnosti späť 

odosielateľovi a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.  

6. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia sú pre Objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre Poskytovateľa. 

7. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

8. Neoddeliteľnou prílohou tejto Dohody je Cenová ponuka poskytovaných služieb. 

9. Táto Dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, Zmluvné strany si Dohodu riadne 

prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. 

 

V Bratislave dňa 29.9.2017 

  

V Bratislave dňa 29.9.2017 

 

Za Objednávateľa  Za Poskytovateľa 

  

Dom tretieho veku 
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

riaditeľka 

 SOBER, s.r.o 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

konateľ 
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Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponúk 

 

Názov uchádzača:  SOBER, s.r.o. 

Sídlo:    Žitná 6, 917 01 Trnava 

IČO:    44 722 036 

Kontaktná osoba:  doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., konateľ, supervízor 

Tel.:    00421 905 727 360 

Email:    romantibor@gmail.com 

 
 

Názov služby Merná 

jednotka 

Jednotková 

cenabez 

DPH 

Jednotková 

cena s DPH 

Počet 

jednotiek 

Cena za 

položku 

celkom s 

DPH 

Skupinový výkon 

supervízie 

1 hodina 37,50 45 80 3600 

Individuálny 

výkon supervízie 

1 hodina  29,16 35 10 350 

Spolu cena s DPH 3950 

 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH,  neuvádza ceny bez DPH ale iba ceny celkom 
v bunkách pre cenu s DPH! 
Vyplnenú tabuľku predloží uchádzač ako súčasť svojej ponuky. 
riaditel@dtv.sk 
Príloha : Osvedčenie supervízora 
 
 
 

V Trnave  dňa 31.07.2017                                doc. PhDr.Tibor Roman, PhD. 

       (Meno  a priezvisko oprávnenej osoby) 

pečiatka a podpis 

 
 

 
 

mailto:riaditel@dtv.sk

