
Zm|uva na zabezpečenie testovania antigénovými testami
uzatvorená podl,a ust. § 2ó9 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej

ako ,,1mluvtt")

medzi zmluvnými stranamt:

Názov Obce: Svinica
Adresa: Svinica 282, 044 45 Svinica
okres: košice
rčo: 0032476I
DIč: 2021245050
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a- s,

číslo účtu v tvare IBAN: sK54 5600 0000 0004 1566 4oo1

Zastúpený: Ing, IJubomir Šimko
- starosta obce

(ďalej ako,,obj ednávatel'')

a

Obchodné meno: AL MTALIS s. r. o.

Sídlo: M. R, Štefánika 3481154,075 01 Trebišov
rČo: 3660023z
Zapísanýz Okr. súdu Košice I
DIč: 2022087463
Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.

Číslo účtu v tvare IBAN: sKó5 0200 0000 00441654 5256
Zastúpený: MUDr. Anna Repovská -konateí

spoločnosú

(ďalej ako ,,poslqltovatel" a poslq,tovateť spolu s objednávateťom ďalej ako ,,zmluvné straný')

Clánok I
Predmet zmlur7

1. Poskytovateí sa zavázlje, že zabezpeěi r,ykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a

následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, r,yvolaného novým



koronavírusom SARS-CoV-2, prostrednictvom antigénového testu (d'alej ako ..diagnostické
t,yšetrenie" alebo ,,služba"), a to v rozsahu a spósobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve,

2 Objednávatel'sa zavázuje poskytnút' poskytovatefovi pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z
tejto zmluvy potrebnú súčinnosť v rozsahu podl'a tejto zmluvy a zaplatiť poskytovatel'ovi

dohodnutú cenu,

Clánok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

l. Poskytovat el' sa zavtizqe vykonávať diagnostické vyšetrenia pre zamestnancov objednávatel'a
(ďalej ako ,,testovallé osob)í'), konkrétne sa zaviizuj e vykonávať tieto činnosti:

a) odoberať vzorky bio|ogického materiálu sterom z nosohltanu,
b) vyhodnocovať odobratú vzorku prostredníctvom antigénového testu,
c) informovať testovanú osobu o výsledku testu formou odovzdania certifikátu alebo potvrdenia

o vykonaní testu,

d) nahlásiť pozitívny qýsledok v zmysle Manuálu Ministerstva hospodárswa SR pre
zamestnávatelov na r,lzkonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na

ochorenie COVID - 19,

e) zabezpečiť vývoz a likvidáciu inťekčného odpadu,

2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovatel' zavázuje lykonávať v priestoroch kultúmeho domu
objednávatefa, adresa: Svinica 282,044 45 Svinica, odo dňa úěinnosti zmlur,y v rozsahu jedného
dňa v týždni, 9 hodín denne, od 8,00 do 17,00 vrátane 30 minútovej prestávky na obed, Prestávka
na obedje stanovená od l2.00 do l2.30, pričom posledný odber pred obedom je stanovený na
1 i ,a5, (ďalej ako ,,dohodnuty čas").

3. Poskytovatel sa zavázuje zabezpečiť svoje materiálne a personálne kapacity tak, aby bol schopný
vykonať v dohodnutom ěase minimálne 400 diagnostických vyšetrení denne,

4. Poskytovateť bude odoberať vzorky biologického materiálu minimálne v dohodnutom čase
testovaným osobám, ktoré sa dostavia na odberové miesto.

5, Objednávateť sa zavázuj e poskytnúť poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie
povinností poskytovatel'a vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

6. Poskytovateí sa zav'ázýe prevziať konkrétne v mene objednávateťa prostredníctvom miestne
príslušného okresného úradu alebo Správy štátnych hmotných rezerv SR diagnostické sety,
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8,

,7. Poskytovatel' sa zavazule použiť diagnostické sety výlučne na vykonanie diagnostického
vyšetrenia podl'a tejto zmluvy. Poskytovateí sa zavázuje vrátiť nepoužité diagnostické sety
najneskór do 5 pracovných dní po ukončení zmluvného vzťahu miestne prislušnému okresnému
úradu,

Poskytovatel' vyhlasuj e, že:

a) jeho oprávnenie uzatvoňť túto zmluvu je bezchybné a nesporné ku dňu jej podpisu,
b) spíňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve §tanovené a že je plne kompetentný

túto zmluvu uzaWoriť a schopný riadne plniť v celom rozsahu závázky v nej obsiahnuté.

Poskytovatel' sa zavázlle vykonávať diagnostické lyšetrenie v súlade so všeobecne záváznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Metodikou k testovaniu formou antigénových testov,
ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby mohol byť
dosiahnutý účel použitia vzorky na diagnostiku, najmá dodržiavať podmienky použitia
diagnostického setu, manipulácie s odberolým materiálom, podmienok odberu, ochranu
chránených údajov o testovanej osobe a za týmto účelom riadne usmerniť testovanú osobu k
súčinnosti,

Poskytovatel' zabezpeěi riadne označenie každej odobratej vzorky testovanej osoby a jej

nespochybnitel'né spárovanie s testovanou osobou,

Poskytovateť zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného formulára, v ktorom
bude uvedené poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a telefónne číslo testovanej
osoby, Každý deň po ukončení testovania AG testami poskytovateť nahlasuje počet vykonaných
odberov za predchádzajúci deň, v požadovanom členení prostredníctvom systému lSZl,
Národnému centru zdravotnickych informácií Každý pozitivny uýsledok testovania nahlasuje
subjekt, ktoqý vykonáva antigénové testovanie miestne pdslušnému regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva prostredníctvom aplikácie IS COVID (v zmysle bodu č, 5 Metodiky
Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu formou antigénových testov),

Poskytovatel' označí vydané potvrdenie o vykonaní testu svoj ou pečiatkou a podpisom poverenej
osoby.

9.

13. Poskytovatel' je povinný vykonávať diagnostické vyšetrenie riadne a odborne v súlade s
požiadavkami pri zohl'adnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými
diagnostickými postupmi pri zohl'adnení individuálneho stavu testovanej osoby a s prih|iadnutím
na technické parametre odberového materiálu,

l0,

ll.

12.



14.

l5.

Diagnostické vyšetrenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potrebnou odbomou
starostlivosťou, pri dodržaní všetkých bezpečnostno-technických opatrení, ktoré sú pri takomto
odbere a diagnostike potrebné (najmá vzorka nesmie byť kontaminovaná, musí byť odobratá zo
správneho miesta a musí byť správne priradená testovanej osobe),

Za odber a správnosť výsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá poskytovatel' v miere, aká
sa dá pdčítať špecificite a senzitivite antigénoqrch testov, objednávater berie na vedomie, že
poskytovatel' nezodpovedá za akúkofvek škodu spósobenú objednávateťovi alebo tretím osobám
pripadným šírením infekčného respiračného ochorenia COVID-l9, vyvolaného novým
koronavírusom SARS-CoV-2, spósobenou falošnou negativitou na zitklade antigénových testov
poskytnutých obj ednávatel'om,

Poskytovatel' sa zavázuJe, že bude na požiadanie objednávatel'a s ním konzultovať otázky
vyplývajúce z tej to zmluvy aj telefonicky, akje to vzhl'adom na ich obsah možné, a na požiadanie
objednávatel'a aj osobne na dohodnutom mieste-

Poskytovatef sa zavázqe bez zbytočného odkladu podať na žiadosť objednávatel'a správu o
priebehu diagnostických vyšetrení a informovať ho o nových skutočnostiach, ktoré vyšli v
súvislosti s diagnostickými vyšetreniami najavo, najmá sa poskytovatel' zavúťle, že bude
objednávatel'a bez zbytočného odkladu informovať o zistených nedostatkoch pri vykonávaní
diagnostických vyšetrení- Zmluvné strany vynaložia vo vzájomnej súčinnosti všetko potrebné
úsilie na ich odstránenie.

Poskytovatel' sa zavázuje, že pri plnení závázkov podl'a tejto zmluvy bude bez zbytočného
odkladu prerokúvať s objednávatefom všetky otazky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh
a výsledok sledovaný touto zmluvou a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli
ohroziť oprávnený záulem objednávatel'a a iniciatívne dávať návrhy na odvrátenie tejto hrozby.

Článok IIt
Cena plnenia a platobné podmienky

Zm|uvné strany sa dohodli, že objednávateť zaplatí poskytov atel'ovi za riadne plnenie predmetu
tejto zmluvy odplatu, a to za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy, pričom odplata závisí
od umiestnenia mobilného odberového miesta a je tvorená qi,mito časťami:

sumu vo výške 0,- EUR (slovom: nula ELIR) za materiá|no technické zabezpečenie
vybavenia odberoveho miesta.
za účelom uhradenia nákladov spojených s vykonávaním diagnostických vyšetrení má
prevádzkovateť nárok na uhradenie odplaty vo výške 4,- EUR (slovom: štyri EUR) za každi

l6.

l8,

17,

l,

a)

b)

]



2.

4_

J.

5,

otestovanú osobu, minimálne však 1200,- EUR (slovom: tisícdvesto EUR) za každý deň

testovania.
V cene podťa bodu 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoívek náklady poskytovateťa

vynaložené na plnenie predmetu tejto zmluvy,

Faktura musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podía právneho
poriadku Slovenskej republiky. Prílohou faktury je zoznam dní a hodín, počas ktorlých prebiehalo
plnenie zmlur,y. Podl'a § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je poskytovanie
zdravotnel starostlivosti od dane z pridanej hodnoty oslobodené.

Pokiaí faktúra nebude obsahovať predpísané alebo dohodnuté náležitosti, vrátane pfiloh,
obj ednávateí je oprávnený vrátiť ju poskytovateťovi bez úhrady na opravu alebo doplnenie,
pričom sa nedostane do omeškania so splnením svojho peňažného závázku voči poskytovateťovi.

Doručením opravenej alebo doplnenej faktury plynie nová lehota splatnosti.

Objednávateí je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania ustanovení tejto zmlur,ry, a to i
prostredníctvom iných štátnych orgánov, Pri zistení nedostatkov je poskytovatef povinný
vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie odstrárrenia nedostatkov a súlad s touto zmluvou
a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.

Clánok IV
Vyššia moc

Žiadna ,o zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie závázkov, pokiaí toto

nedodržanie vznikne v dósledku vonkaj šich udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené zmluvnými
stranami alebo nimi predvídané.

Obidve zmluvné strany sa zavázujú bezodkladne si vzájomne oznáíniť zaěiatok a koniec "vyššej

moci".

Čtánot v
Mlčanlivost'

I. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktoqich sa poskytovateÍ
dozvie pri lykonávaní diagnostických vyšetrení sú považoyalé za dóverné informácie, o lctor,ých

sú obe zmluvné strany zavázu}ú zachovávať mlčanlivosť, pokiaí právny predpis platný a účinný
na území Slovenskej republiky alebo písomná dohoda zmluvných strán nestanovuj e inak. Tento
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2_

J,

závázok zahřňa povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch testovaných osób

Povinnosť mlčanlivosti podla tohto článku trvá aj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy,

Zmluvné strany sa zav!it|ú, že dóvemé inťormácie bez predchádzďlúceho písomného súhlasu

druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a

ani neumožnia prístup tretích osób k dóverným informáciám, pokial'táto zmluva neustanovuje
inak, Ak zmluvná strana ak;í,mkol'vek spósobom poruší povinnosť mlěanlivosti podl'a tohto
článku zmluvy, je druhej zmluvnej strane povinná nahradiť qim spósobenú škodu v plnej výške.

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa povinnosť mlčanlivosti, vyplývajúca z tohto článku zmluvy,
vzťahovala aj na osoby, ktoré realizujú práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce.

Clánok VI
Ustanovenia o ochrane osobných ťrdajov

1 , Poskytovatefje povinný pri spracúvani osobných údajov testovaných osób na účely pInenia predmetu

tejto zmluvy postupovať v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 20161679 z
27. aprila 20l6 o ochrane fyzicloých osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe

takýchto údajov, ktolim sa zrušuje smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
a zákonom č. 18l20l8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektory;,ch zákonov
v zneni neskoršich predpisov,

2_

J.

1,

Článok vII
Trvanie zmluvy

zmluya sa uzatyára na dobu neurčih:,

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou
alebo odstúpením od tejto zmluvy-

Zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ku dňu uvedenom v
dohode,

Objednávatef aj poskytovatel' móže ukončiť zmlulrr výpoved'ou aj bez uvedenia dóvodu,
Zmluvný vzťah sa v prípade výpovede skončí uplynutím posledného dňa výpovednej 1ehoty, ktorá
je stanovená na 3 dni a ktorá začne plynúť od nasledujúceho dňa po dni preukázatelného
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

4.
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6.

5,

7_

2.

l.

Ak ktorákoťvek zmluvná strana podstatne poruší niektoru zo svojich povinnosti podla tejto

zmluvy, je druhá zmluyná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, Odstúpením od zmluvy
nezanikajú odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté nároky, ani nároky na náhradu vzniknutej
škody, vrátane škody vzniknutej v dósledku odstupenia od zmluvy,

Odstupenie musí mať písomnú ťormu, musi byť preukázatelne doručené druhej zmluvnej strane
a musí v ňom byť uvedený konkétny dóvod odstupenia, inakje neplatné.

Poskytovatef sa zaviuuje, že pred ukončenim tejto zmluvy upozorní objednávateťa na všetky
opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávatelovi
nedokončením niektorej z činností podťa tejto zmluvy.

Ak zmluvný vzťah medzí zmluvnými stranami zanikne odstupením od tejto zmluvy alebo iným
spósobom, ktoný pripúšťajú ustanovenia tejto zmluvy alebo pfislušné ustanovenia obchodného
zákonníka, nepoužité diagnostické sety je poskytovatel' povinný odovzdať miestne prislušnému
okresnému úradu do 5 dní odo dňa zániku zmluvného vzťahu.

Clánok VIII
záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktory;ch obidve zmluvné
strany obdržia pojednom (1) vyhotovení,

Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, a to písomnými a očíslovanými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma znluvnými stranami,

8,

3, Yďah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a d'alšími všeobecne záviunými právnymi predpismi Slovenskej
republiky,

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskór stratia
ÚČinnosť, nieje oým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanoveni a
na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial'je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaf pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvnó strany túto otázku brali
do úvahy.
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5,

7.

6,

Postúpenie pohl'adávky poskytovatel'a, vzniknutú z tejto zmluvy, na tretiu osobu sa bez
predchádzajúcelro písomného súhlasu obj ednár,atel'a vylučuje, bez olrladu na prá\/ny titu1, právnr.l

lbrmu alebo spósob postúpenia, Takéto postúpenie pohl'adávky sa bude považovať za neplatné

Táto zrlluva rradobúda platnosť a účinnosť dňorn jej podpisu obonra zrrrluvnými stranami,

zmlul,né strany vyhlasujú, že si tťtto zmluvu prečitali. jej obsahu poíozumeli a na znak toho, že

obsah tejto zrnluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpisujú,

Vo Svinici dňa I'1- marca ZO21 Vo Svinici dňa 17 - marcaZo2l
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