ZMLUVA
na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v Domove pri kríži –
zariadenie pre seniorov, ktorá bude uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 3 Zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Objednávateľ:
Názov:
Domov pri kríži
Sídlo:
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Janka Dudoňová
IČO:
00641405
DIČ:
2020919285
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
SK10 7500 0000 0000 2583 9793
a
Poskytovateľ:
Obchodné meno
Sídlo
Štatutárny orgán:
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: SVETLO NÁDEJE n. o.
: Rontgenová 12, 851 01 Bratislava
: Peter Kováč
: 36077283
: 2021965528
: OTB Bratislava
: SK1652000000000008978185

Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je úspešná ponuka poskytovateľa predložená v rámci
prieskumu trhu na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na ,,Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
v zariadení pre seniorov zo dňa 23.3.2020.
Článok I

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je
1.1.1 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti obyvateľom
Domova pri kríži – v zariadení pre seniorov v Bratislave,
1.1.2 zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
minimálne piatimi sestrami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon povolania podľa platnej
legislatívy,
1.2
zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti bude realizovaná v objekte
Domova pri kríži, Dúbravka v rozsahu uvedenom v prílohe č.1.
1.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytované služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy skontrolovať,
prevziať a uhradiť odmenu podľa článku III. tejto zmluvy,
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1.4

Poskytovateľ má oprávnenie vykonávať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti na základe – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, zo
dňa 07.10.2015, číslo 105648/2015-ZDR,

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
A. Práva a povinnosti poskytovateľa služieb
2.1 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť spoľahlivý zdravotnícky personál a zabezpečí i jeho kontrolu.
Ručí za to, že jeho pracovníci spĺňajú všetky požadované podmienky vyplývajúce i m zo
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich túto oblasť ( Zákon č. 448/2008 Z. z.,
Zákon č. 576 / 2004 Z. z., Zákon č. 578/2004 Z. z., Zákon. č. 62/2012 Z..z., Vyhláška č. 244/2011,
ďalej len „predpisy upravujúce túto oblasť“).
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať práce odborne a kvalitne, v súlade s predpismi upravujúcimi
túto oblasť.
2.3 Poskytovateľ ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vymenuje zodpovedného zástupcu, ktorý
ho bude v rámci tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať.
2.4 V prípade zmeny sestry Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi do 2 dní od zmeny údaje o
vzdelaní, špecializácii a dĺžke praxe.
2.5 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 Poskytovateľa zabezpečí okamžitú náhradu.
2.6 Poskytovateľ poskytne zdravotníckemu personálu zdravotnícky spotrebný materiál v požadovanom
rozsahu: / ochranný pracovný odev, ochranná pracovná obuv, rukavice na jedno použitie, rúšky na
jedno použitie/.
2.7 Pracovníci Poskytovateľa sú povinní dodržiavať prevádzkový režim Objednávateľa ako aj dodržať
všeobecne záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
2.8 Pracovníkom Poskytovateľa je zakázané umožniť na pracovisko Objednávateľa prístup osobám,
ktoré nie sú Poskytovateľom na výkon prác určené.
2.9 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.
B. Práva a povinnosti objednávateľa služieb:
2.10 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť priaznivé podmienky na poskytovanie služieb, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy.
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2.11

Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Poskytovateľovi priestory potrebné na oddych,
prezliekanie pracovníkov Poskytovateľa a uskladnenie spotrebného zdravotníckeho materiálu.

2.12

Objednávateľ zabezpečí Poskytovateľovi priestor na bezpečnú likvidáciu spotrebného
zdravotníckeho materiálu.

Článok III
Cena
3.1 Cena za služby v rozsahu prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, je stanovená
dohodou zmluvných ako cena s možnosťou jej úpravy len podľa bodu 3.2 tejto zmluvy vo výške:
Cena za 1 hodinu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti jednej sestry je 8.- eur bez
DPH. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

3.2 Do ceny predmetu zmluvy podľa článku 111. bodov 3.1 počas platnosti zmluvy bude prípustné
premietnuť
 zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 legislatívne zmeny upravujúce oblasť, ktorá je predmetom zmluvy,
3.3 Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutočňuje bezhotovostnou platbou na základe mesačnej
faktúry, vystavenej Poskytovateľom, ktorá je splatná do 30 kalendárnych dní od jej prevzatia
Objednávateľom. Poskytovateľovi budú uhradené len tie služby, ktoré boli skutočne vykonané. Teda
v prípade nevykonaných služieb musí byť cena za služby znížená o tieto nevykonané práce. Platba sa
uskutočňuje prevodným príkazom na účet Poskytovateľa.
3.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju
vrátiť a Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú.
Článok IV
Zmluvné pokuty
4.1 Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za /10x/ opakované tie isté nevykonané
činnosti v rámci harmonogramu denného vo výške 100 eur.
4.2.Poskytovateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za výkon nekvalitných služieb vo výške
0,5% z ceny dodania nekvalitných ošetrovateľských činností.
4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti vo
výške 0,5% z ceny faktúry.
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Článok V
Záruky a zodpovednosť
5.1 Poskytovateľ zodpovedá za kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu
ošetrovateľskej starostlivosti.
5.2 Pri zistení poskytovania nekvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti je Objednávateľ povinný
oznámiť tieto skutočnosti zodpovednému zástupcovi Poskytovateľa bez zbytočného odkladu.
5.3 v prípade dlhodobého výpadku zdravotníckeho personálu nemá Poskytovateľ právo na cenu
mesačného plnenia v dohodnutom rozsahu, môže však vyúčtovať pomernú časť ceny
mesačného plnenia za obdobie, v ktorom služby riadne vykonával a odovzdal zodpovednej
osobe.

Článok VI
Bezpečnosť pri práci, ochrana pri práci a ochrana životného prostredia
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zdravotnícke služby v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
zabezpečí len prostredníctvom zdravotne a odborne spôsobilých pracovníkov.
6.2 Za dodržanie zásad BOZP a ochrany pred požiarmi na pracovisku zodpovedá Poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti.
6.3 Náklady vzniknuté nedodržaním zásad ochrany životného prostredia, BOZP a ochrany pred
požiarmi pracovníkmi Poskytovateľa hradí Poskytovateľ.
6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne svojim pracovníkom všetky zdravotné a pracovné
pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti / obuv, odev, rukavice/.
6.5 Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka uvedené v § 173386.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa
zverejniť túto zmluvu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom
rozsahu.
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7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovej
stránke Objednávateľa.
7.3 Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú na 24 mesiacov alebo vyčerpania limitu 199 999 eur
bez DPH.
7.4 Zmluvné strany môžu túto zmluvu zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou. Písomnú výpoveď môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
7.5 Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
7.6 Zmluvné strany sú povinné počas trvania zmluvy i po jej ukončení zachovať mlčanlivosť
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo
ktorejkoľvek zmluvnej strane spôsobiť ujmu.
7.7 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obidve strany záväzné len vtedy, ak boli
vykonané v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a sú
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
7.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
7.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha Špecifikácia predmetu zmluvy.
7.10

Za každého zamestnanca, ktorý bude nelegálnou pracovnou silou podľa zákona č.82/2005
Z. z. o nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov sa zaväzuje dodávateľ
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 7 500 eur.

7.11 Dodávateľ sa zaväzuje na požiadanie právnickej alebo fyzickej osobe bezodkladne
poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom
ktorých dodáva službu, ktoré sú potrebné na to, aby právnická osoba mohla skontrolovať, či
dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnania.

V Bratislave dňa : 17.4.2020

Za Poskytovateľa:

Peter Kováč - riaditeľ

V Bratislave dňa: 17.4.2020

Za Objednávateľa:

Mgr. Janka Dudoňová -riaditeľ

Príloha: Špecifikácia predmetu zmluvy
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Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy
Poskytované ošetrovateľské služby spočívajú v samostatnej odbornej práci pri
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
a realizácii odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb
v nasledovnom rozsahu.
-

-

-

-

vedenie a zodpovednosť za príslušnú ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci
ošetrovateľského 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, liečiv a infúzii podľa ordinácie lekára , sledovanie ich
účinkov a stavu poberateľa sociálnej služby.
aplikácia kožných, podkožných, vnútro svalových 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 a pod.
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.

