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Príloha č. 2 k RD 

 

 

Dohoda o pristúpení 

k Rámcovej dohode č. spisu: ...., č. záznamu: 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „dohoda o pristúpení“) 

 

 

 

Pristupujúci objednávateľ: 

 

Názov:      

Sídlo:      

Štatutárny zástupca:    

      IČO   

DIČ:                                              

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Tel:      

Fax: 

(ďalej len „pristupujúci objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Poskytovateľ: 

 

Názov:               

Sídlo:     

Štatutárny zástupca:    

Splnomocnený k podpisu:      

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:                                   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:     

Tel.      

Fax:     

e-mail:     

registrácia:    

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

  

(pristupujúci objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 



2/3 

Článok I. 

Ustanovenia o pristúpení 

 

1.1 Pristupujúci objednávateľ sa oboznámil s obsahom Rámcovej dohody uzatvorenej v zmysle § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) č. .............. medzi objednávateľom, ktorým je Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poskytovateľom. 

 

1.2 Podpísaním tejto dohody o pristúpení pristupujúci objednávateľ pristupuje k Rámcovej dohode 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. ......... medzi objednávateľom, 

ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poskytovateľom. 

 

1.3 Pristupujúci objednávateľ preberá práva a záväzky vyplývajúce z Rámcovej dohody 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. .............. medzi objednávateľom, 

ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poskytovateľom 

(ďalej len „rámcová dohoda“), s výnimkou ustanovení, ktoré si osobitne dohodne 

s poskytovateľom v tejto dohode o pristúpení. 

 

 

Článok II. 

Osobitné ustanovenia 

 

2.1 Rozsah služieb, ktoré si pristupujúci objednávateľ objedná počas doby  platnosti tejto dohody 

o pristúpení je: 

 

P. 

č. 
Predmet dohody o pristúpení 

Jednotková cena 

v  € bez DPH 

DPH 

20 % 

Jednotková cena 

v € s DPH 

3.1.1 Inštalácia GPS monitorovacej  

zostavy do vozidla vrátane inicializácie  

pre jedno vozidlo 

   

3.1.2 Prenájom a údržba GPS monitorovacej 

zostavy pre jedno vozidlo za mesiac        

   

3.1.3 Prevádzkovania IS pre GPS 

monitorovacej zostavy pre jedno 

vozidlo za mesiac        

   

 

Presný rozsah služieb, ktoré bude poskytovateľ povinný dodať na určené miesto a v určenej 

lehote bude stanovený v konkrétnej písomnej objednávke.  

 

2.2 Na základe ustanovenia bodu 2.1 tohto článku sa max. obchodovatelný objem  stanovuje na 

.......... EUR bez DPH. 

 

2.3 Miestom poskytnutia služieb je: ......................................... 

 

2.4 Kontaktná osoba za pristupujúceho objednávateľa je: ........................................ 

 

2.5 Kontaktná osoba za poskytovateľa je: .............................................. 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Táto dohoda o pristúpení nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“).  

 

3.2. Táto dohoda o pristúpení sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 

skončenia platnosti a účinnosti rámcovej dohody uzatvorenej medzi objednávateľom, ktorým je 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poskytovateľom. 

 

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o pristúpení je príloha č. 1, ktorou je fotokópia rámcovej 

dohody s prílohami, uzatvorenej medzi objednávateľom, ktorým je Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a poskytovateľom. 

 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami rámcovej dohody uzatvorenej 

medzi objednávateľom, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky a poskytovateľom, pokiaľ v tejto dohode o pristúpení nie je stanovené inak, ďalej 

ustanoveniami tejto dohody o pristúpení, ďalej sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike.  

 

3.5 Na zrušenie dohody o pristúpení sa vzťahujú príslušné ustanovenia rámcovej dohody, ak v tejto 

dohode o pristúpení nie je stanovené inak.  

 

3.6 Táto dohoda o pristúpení je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy zostanú 

poskytovateľovi a dva rovnopisy zostanú pristupujúcemu objednávateľovi. Jeden z rovnopisov 

dohody o pristúpení je poskytovateľ povinný doručiť na odbor verejného obstarávania 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10 dní od jej 

zverejnenia. 
 

3.7  Dohodu o pristúpení je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, 

ktoré sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

Jeden z rovnopisov dodatku je poskytovateľ povinný doručiť na odbor verejného 

obstarávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10 dní 

od jeho zverejnenia. 

 

3.8  Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu o pristúpení prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V ............................... dňa.......................  V...........................  dňa....................... 

 

 

 

Za poskytovateľa:     Za pristupujúceho objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 


