ZMLUVA

O

SPOLUPRÁCI

č. 5/2015
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ:
obchodné meno
sídlo

:
:

IČO
zastúpený
email

:
:
:

Dodávateľ:
obchodné meno
sídlo
IČO
zapísaná
konajúca

:
:
:
:
:

1.2.

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava – mestská časť
Petržalka
30 842 344
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH - riaditeľ
riaditel@dtv.sk; dtv@dtv.sk
(ďalej len „ Objednávateľ “)
Harris Slovakia, a.s.
Haanova 26, 851 04 Bratislava
35 692 421
v OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1099/B
MUDr. Božena Bušová, predseda predstavenstva
(ďalej len „ Dodávateľ “)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne len „ Zmluvné strany “)
1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) v zmysle
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1.

Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Zákon o zdravotnej starostlivosti“ rozumie
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti“ rozumie zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Rozhodnutie“ rozumie rozhodnutie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 03.03.2006 pod č. 071387/2006-SP na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia starostlivosti – agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním: ošetrovateľstvo.
V Rozhodnutí je ako miesto prevádzkovania zdravotníckych zariadení domácej
ošetrovateľskej starostlivosti uvedený Bratislavský, Košický a Prešovský
samosprávny kraj: 1, Haanova 26, 851 04 Bratislava, 2, Trieda SNP 24, 040 11
Košice, a 3, Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov a ako odborným zástupca na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti je uvedený Marek Marcinek, nar. 25.08.1977, občan SR,
trvale bytom: Komenského 8, 089 01 Svidník, v povolaní sestra. Rozhodnutie je ako
príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Domáca ošetrovateľská starostlivosť“
rozumie ambulantná starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom
prirodzenom prostredí osobe, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje
prostredníctvom sestry Dodávateľa. Špecifikácia výkonov Domácej ošetrovateľskej
starostlivosti je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2.2.

2.3.

2.4.
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2.6.

Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Klienti Objednávateľa“ (resp. každý klient
samostatne ako „Klient Objednávateľa“) rozumejú osoby, ktoré sú v zmluvnom
vzťahu na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby
s Objednávateľom a ktoré sú umiestnené v zariadení Objednávateľa.
Dodávateľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil
s rozsahom predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, že sú mu známe podmienky na
splnenie záväzku v zmysle tejto Zmluvy a že disponuje dostatočnými personálnymi,
ako aj prostriedkovými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a povoleniami
poskytovať Domácu ošetrovateľskú starostlivosť.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1.

Na základe tejto Zmluvy sa
3.1.1. Dodávateľ zaväzuje podľa dohody s Klientom Objednávateľa poskytovať
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť špecifikovanú podľa prílohy č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a to spôsobom a za podmienok v tejto
Zmluve bližšie uvedených a
3.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Dodávateľovi výkon svojej podnikateľskej
činnosti v rozsahu poskytovania Domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Klientom Objednávateľa spôsobom a za podmienok v tejto Zmluve bližšie
uvedených.
Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnosti tejto Zmluvy.
Dodávateľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že za akékoľvek svoje pohľadávky voči
Klientom Objednávateľa (najmä nie však výlučne za riadne a včasné plnenie zo
strany Klientov Objednávateľa) Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
Zmluvné strany týmto zároveň vyhlasujú, že Objednávateľ nezodpovedá za
akúkoľvek škodu a/alebo ujmu na zdraví alebo živote spôsobenú Dodávateľom, resp.
pracovníkom Dodávateľa Klientom Objednávateľa pri poskytovaní Domácej
ošetrovateľskej starostlivosti alebo v súvislosti s ňou.

2.5.

3.2.
3.3.
3.4.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1.

Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní Domácej ošetrovateľskej
starostlivosti s odbornou starostlivosťou.
Dodávateľ je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch Objednávateľa len na čas
nevyhnutný pre poskytovanie Domácej ošetrovateľskej starostlivosti, inak len po
dohode s Objednávateľom.
Dodávateľ je povinný sa riadiť vnútornými predpismi upravujúcimi správanie sa
v zariadeniach Objednávateľa. Zároveň Dodávateľ týmto vyhlasuje, že bol pred
podpisom tejto Zmluvy s nimi riadne oboznámený a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
propagovať alebo inak reklamovať svoje služby v priestoroch Objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní Dodávateľovi, resp. jeho zamestnancom alebo
povereným osobám plniť predmet Zmluvy spôsobom a za podmienok v tejto Zmluve
uvedených, najmä nie však výlučne umožní prístup Dodávateľovi, resp. jeho
zamestnancom alebo povereným osobám ku Klientom Objednávateľa.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

TRVANIE ZMLUVY

5.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 1 (slovom: jedného) roka odo dňa
podpisu tejto Zmluvy.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu bez
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne
plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď druhej
zmluvnej strane doručená.
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak dôjde zo
strany Dodávateľa k porušeniu ktoréhokoľvek záväzku uvedeného v tejto Zmluve.

5.2.

5.3.
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6.

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTI

6.1.

Písomnosti sa doručujú poštou alebo prostredníctvom kuriéra oprávneného
vykonávať poštové a/alebo zasielateľské služby podľa VZP a to na adresu zmluvnej
strany uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy. Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej
sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím.
Ak si adresát písomnosť neprevezme z dôvodu, že nebol zastihnutý, písomnosť sa
považuje za prevzatú uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte.
Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za
doručenú dňom, kedy bolo jej prijatie odmietnuté.

6.2.
6.3.
6.4.
7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán po podpise
tejto Zmluvy obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluva je platná okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných
strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

7.2.
7.3.

V Bratislave, dňa 06.03.2015
za Objednávateľa:

podpis
meno
funkcia

:
:
:

za Dodávateľa:

............................................
podpis :
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH meno :
riaditeľ
funkcia :
Dom tretieho veku

............................................
MUDr. Božena Bušová
konateľ
Harris Slovakia, a.s.
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