
RÁMCOVÁ ZMLUVA

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení GERI UM
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

l. Názov: Gerium
Sídlo: Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO: 31755534
Telefón: 02/40240114
Mobil: 0905473211
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova@gerium.sk.stano@gerium.sk
Zastúpenie za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka

a

2. Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Registrácia
Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktné údaje

Zastúpenie

(ďalej len" objednávateľ")

Rideo, spol.s.r.o.
Rontgenová 12, 851 O l Bratislava
45867127
2023140270
Obchodný register, oddiel:Sro,vložka č. 68643/B
Slovenská sporiteľňa,a.s.
0634986297/0900

Telefón: 0911949070
Fax:
E-mail: k.barošova@gmail.com
za spoločnosť je oprávnený konať: Mgr. Katarína Barošová

(ďalej len "poskytovatel"')

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti obyvateľom zariadenia GERIUM spočívajúce v zabezpečení poskytovania zdravotnej
starostlivosti v rozsahu ošetrovatel'skej starostlivosti sestrami, ktoré spÍňajú podmienky na výkon
povolania v zmysle platnej legislatívy,

2. Poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v
rozsahu uvedenom v prílohe č. l. na základe objednávok Objednávateľa.

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytované služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy skontrolovať,
prevziať a uhradiť odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ má oprávnenie vykonávať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti na základe Rozhodnutia BSK o vydaní povolania na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia - ADOS zo dňa 01.08.2012, Číslo:103846/20l2-ZD.



II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť spoľahlivý zdravotnícky personál a zabezpečí i jeho kontrolu.
Zodpovedá za to, že jeho pracovníci spÍňajú všetky požadované podmienky vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov upravujúcich túto oblasť ( Zákon Č. 576 / 2004 Z. z., Zákon
č.578/2004Z.z., Zákon. Č. 62/2012 Z..z., Vyhláška Č. 244/2011, ďalej len "predpisy upravujúce túto
oblast"').

2. Poskytovateľ garantuje, že bude mať pre potreby Objednávateľa k dispozícii minimálne tri sestry,
ktoré všetky spÍňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podl'a § 31 zák. Č. 578/2004 Z. z.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať práce odborne a kvalitne, v súlade s predpismi upravujúcimi túto
oblasť.

4. Poskytovateľ ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vymenuje zodpovedného zástupcu, ktorý ho
bude v rámci tejto zmluvy vo vzťahu k Objednávateľovi zastupovať.

5. Poskytovateľ do 2 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy poskytne Objednávateľovi menovitý
zoznam zdravotníckeho personálu, ktorý bude poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
Poskytovateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpady svojich pracovníkov,
pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc neovplyvnia plnenie zmluvy. V prípade výpadku
pracovníka zabezpečí okamžitú náhradu.

6. Poskytovateľ poskytne zdravotníckemu personálu zdravotnícky spotrebný materiál v požadovanom
rozsahu: / ochranný pracovný odev, ochranná pracovná obuv, rukavice na jedno použitie, rúšky na
jedno použitie/o

7. Pracovníci poskytovateľa sú povinní dodržiavať prevádzkový režim Objednávateľa ako aj dodržať
všeobecne záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

8. Pracovníkom poskytovateľa je zakázané umožniť na pracovisko Objednávateľa prístup osobám, ktoré
nie sú Poskytovateľom na výkon prác určené.

9. Služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude Poskytovateľ odovzdávať odovzdávacím a preberacím
protokolom. Po jeho odsúhlasení Objednávateľom bude podkladom pre vystavenie faktúry po uplynutí
príslušného mesiaca.

10. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť priaznivé podmienky a potrebnú súčinnosť nutnú na poskytovanie
služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

ll. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť poskytovateľovi priestory potrebné na oddych,
prezliekanie pracovníkov poskytovateľa a uskladnenie spotrebného zdravotníckeho materiálu.

12. Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi priestor na bezpečnú likvidáciu spotrebného zdravotníckeho
materiálu.



Iľl, Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky

1. Odmena za poskytovanie služieb uvedených v čl. l zmluvy v rozsahu prílohy č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/96 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov ako cena za jednu hodinu poskytovania zdravotníckej
starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej jednou sestrou vo výške 7,50.EUR
Nie som platcom DPH.

2. Celková cena za poskytovanie služieb na základe tejto rámcovej zmluvy neprekročí maximálnu výšku
19. 999,-€ bez DPH (ďalej ako Maximálna cena).

3. Odplata bude platená na základe faktúr poskytovateľa, vystavených po poskytnutí služieb,
bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Vo faktúre poskytovateľ uvedie
počet odpracovaných hodín vynásobených príslušnou hodinovou sadzbou podľa čl. II ods. 1.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Riadne vystavená faktúra je splatná do 30 dní o d jej doručenia
objednávateľovi.

5. V prípade, re faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané, alebo zmluvne dojednané náležitosti,
resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru
bezodkladne vrátiť. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová (tridsať) 30 dňová lehota
splatnosti.

6. Zmluvné strany sa dohodli, re pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani ich založiť v prospech tretej osoby.

IV. Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do
vyčerpania Maximálnej ceny, ak toto nastane skôr.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy možno ukončiť aj:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných str án,
b) odstúpením od zmluv y najmä avšak nielen v prípade, ak poskytovateľ aleb o

objednávateľ opak ovane poruší povin nosti vyplývajúce z tejto zmluvy a bol na
možnosť odstúpenia od zmluvy druhou zmluv nou stranou písomne upozornený,

c) písomnou výpoveďou celej zmluvy alebo jej časti zo strany objednávateľa bez
udania dôvodu s (tridsať) 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť
prvým dňom kalendá rneho mesiaca nasled ujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.



V. Miesto poskytovania služieb

Miestom poskytovania služieb sa podľa tejto rámcovej zmluvy rozumejú objekty Objednávateľa:

Objekt - Podunajské Biskupice: Gerium Pri trati 47,821 06 Bratislava
Objekt - Ružinov: Gerium Smolnícka 3, 821 04 Bratislava

VI. Zml uvn é pok uty

1. Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jedno
porušenie svojich povinností spojených s poskytovaním služieb podľa tejto rámcovej zmluvy.
Nárok na náhradu škody ostáva zachovaný Objednávateľovi v celom rozsahu popri nároku na
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety.

2. Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za výkon nekvalitných služieb vo výške 0,5 % z
ceny dodania nekvalitných ošetrovateľských činností.

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti vo
výške 0,05 % z ceny faktúry za každý deň omeškania.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa
08.04.2014.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky rozpory, ktoré vzniknú medzi nimi po dobu platnosti tejto
zmluvy, riešiť prednostne dohodou. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode, je
oprávnená ktorákoľvek z nich požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový
vzťah založený touto rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonníkom.

4. Zmeny a doplnenia rámcovej zmluvy sú na základe dohody zmluvných strán možné len na
základe písomných dodatkov podpísaných a odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží
objednávateľ ajedno (1) vyhotovenie poskytovateľ.

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi
predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť
iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy.



7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili
platne uzavrieť zmluvu. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a
zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave 08.04.2014

Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa:

J2<.?dpis
Rldeo, spol. S r.o.

R6ntgenova 12, 85101 Bratislava
loo:4S 867127, mt: 2023140240

podpis

GERIUM
Pri trati 47

821 06 Bra ti s , a v a



Príloha Č. 1 Rámcovej zmluvy

Poskytované ošetrovatel'ské služby spočívajú v samostatnej odbornej práci pri
poskytovaní ošetrovatel'skej starostlivosti metódou ošetrovatel'ského procesu
a realizácii odborných ošetrovatel'ských výkonov v zariadení sociálnych služieb
v nasledovnom rozsahu.

vedenie a zodpovednosť za príslušnú ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci
ošetrovateľ ského procesu.
samostatný výkon odborných ošetrovateľských činností v rámci jej pôsobnosti.
vyšetrovanie a sledovanie vitálnych funkcií poberateľa sociálnej služby priamo
a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník ( stav vedomia, dýchania a činnosti
srdca).
príprava a podávanie liekov, liečivainfúzii podľa ordinácie lekára, sledovanie ich
účinkov a stavu poberateľa sociálnej služby.
aplikácia kožných, podkožných, vnútrosvalových injekcií, príprava injekcií
naordinovaných lekárom, asistencia pri ich podávaní a sledovanie účinkov.
resuscitácia v prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára.
odber biologického materiálu na základné a špeciálne vyšetrenia.
podpora zachovávania sebestačnosti poberateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie.
príprava poberateľa sociálnej služby k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským
výkonom.
aktívna a efektívna komunikácia s poberateľom sociálnej služby.
výkon komplexnej hygienickej starostlivosti u ťažko chorých, kde tento výkon
vzhľadom na ochorenie nemôže vykonávať opatrovateľka.
zabezpečenie plnenia ordinácie lekára.
pozorovanie zdravotného a psychického stavu chorého.
zabezpečovanie dodržiavania ochranno - liečebného režimu a hygienickej úrovne
prostredia obyvateľov Gerium, asistencia pri výmene posteľnej bielizne chorým, slabým
a menej mobilným pacientom sanitárke a opatrovateľke.
výkon mechanickej očisty a práce spojené s dezinfekciou prístrojov, nástrojov
a pomôcok zariadenia o čom je vedený záznam.
výkon návštevy u chorých obyvateľov, samostatný výkon všetkých ošetrovateľských
výkonov zodpovedajúcich kvalifikácii podľa osobitného predpisu / meranie TK, TT,
preväzy , ošetrenie dekubitov, sledovanie dezinfekcie a vyprázdňovanie močového
mechúra!
sledovanie dodržiavania lekárskych nariadení, užívania liekov, kľud na lôžku,
vychádzky apod.
podľa pokynov lekára sprostredkovanie vyšetrenia a liečenia dlhodobo chorých
obyvateľov v ďalších zdravotníckych zariadeniach.
výkon individuálnej zdravotnej výchovy pri styku s chorými, sledovanie rád týkajúcich
sa výživy starého človeka, správne zloženie stravy, dodržiavanie diéty a podobne.
vedenie obyvateľov vyššieho veku k zachovaniu správnej životosprávy, základných
pravidiel osobnej hygieny, úprave zovňajšku a miestnosti, oboznamovanie s významom
primeraného telocviku a pohybu, významom vychádzok, starostlivosť sa o psychickú
aktivitu, využívanie možností pracovnej terapie v spolupráci s fyzioterapeutom.


