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Rámcová dohoda 

  GPS monitorovanie vozidiel  

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

 v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

Prehlásenie 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej aj ako „objednávateľ alebo 

„ministerstvo“)  ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 10 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní realizovala centrálne verejné obstarávanie pre nasledovné subjekty: 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v pozícií centrálnej obstarávateľskej 

organizácie;  

- organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu ministerstva;  

- prípadne novovzniknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu ministerstva.  

s názvom predmetu zákazky GPS monitorovanie vozidiel. 

 

Dohodu o pristúpení k rámcovej dohode na poskytnutie služieb uzavrie s poskytovateľom  

každý vyššie identifikovaný subjekt ako pristupujúci objednávateľ. Centrálna obstarávacia 

organizácia v rámci tohto centrálneho verejného obstarávania bude objednávať predmet 

rámcovej dohody i pre vlastnú potrebu. 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

         Sídlo:        Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava 

         Zastúpený:        Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu 

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických: Bc. Ivan Kyselý, vedúci 

dopravy 

         IČO: 00 681 156  

         DIČ: 2020796338  

         Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

         Číslo účtu: SK 1781800000 0070 0010 6819 

         (ďalej aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2  Poskytovateľ: .................................. 

   Sídlo: ...................... 

       Právna forma: .................... 

       v Obchodnom registri Okresného súdu .............., Oddiel .........., Vložka číslo: ............. 

       Štatutárny orgán: ............................... 

       Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:........................... 

       IČO: ........................... 

       DIČ: ............................ 

       Bankové spojenie:............................ 

       Číslo účtu: ..................... 

   (ďalej len „poskytovateľ“). 
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Čl. 2. 

Predmet rámcovej dohody 

 

2.1       Predmetom rámcovej dohody je záväzok  poskytovateľa: 

 

2.1.1 Inštalovať GPS monitorovacie zostavy do vozidiel v správe objednávateľa 

a pristupujúcich objednávateľov. 

2.1.2.   Prevádzkovanie GPS monitorovacích zostav vo vozidlách. Služba obsahuje: 

               a) prenájom GPS monitorovacích zostáv, 

               b) monitoring, proaktívnu údržbu a opravy GPS monitorovacích zostáv. 

2.1.3 Prevádzkovanie informačného systému na GPS monitorovanie polohy a prevádzkového  

           stavu vozidiel (IS).  Služba obsahuje: 

               a) prípravu a prispôsobenie IS podľa požiadaviek objednávateľa, 

               b) poskytnutie oprávnenia na používanie IS pre neobmedzený počet používateľov, 

               c) zber údajov pre GPS monitorovacie zostavy vo vozidlách, vrátane 

                    zabezpečenia GSM/GPRS dátových prenosov, 

               d) prevádzkovanie IS v cloudovom prostredí, vrátane služieb administrácie systému,  

                     technickej údržby, archivácie a obnovy dát, 

                e) poskytovanie služieb užívateľskej podpory v pracovnom čase  

a to v rozsahu, vyhotovení, špecifikácii a parametroch, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto 

rámcovej dohody a záväzok kupujúceho zaplatiť zmluvnú cenu za riadne  poskytnutie 

služieb.  

 
2.2  Na účely tejto rámcovej dohody sa za objednávateľa považujú aj objednávatelia, ktorí 

pristúpia k tejto rámcovej dohode počas doby jej platnosti a účinnosti formou uzavretia 
Dohody o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ďalej len („dohoda 
o pristúpení“) s poskytovateľom. Návrh dohody o pristúpení je prílohou č. 2 tejto 
rámcovej dohody.  

 
2.3. Rámcovú dohodu a dohodu o pristúpení je možné reálne plniť prostredníctvom 

objednávok v zmysle článku  4. tejto rámcovej dohody. 

 

Čl. 3. 

Zmluvná cena 

 

3.1 Cena predmetu rámcovej dohody je určená  v mene EUR a stanovená v súlade so 

zákonom  č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR 

č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 

 

P. 

č. 
Predmet rámcovej dohody 

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        
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V jednotkových  cenách sú zahrnuté aj náklady: zaškolenie obsluhy a ostatné náklady 

súvisiace s dodaním predmetu zákazky vrátane písomnej dokumentácie patriacej k predmetu 

zákazky, vrátane nákladov na  programového vybavenie súvisiacej s predmetom rámcovej 

dohody (a to najmä dodací list resp. odovzdávajúci protokol so zaznamenaním zaškolenia 

obsluhy, návod na použitie a obsluhu monitorovacích systémov, nosiče nevyhnutné na 

inštaláciu a chod monitorovacích systémov. 

Zaškolenia obslúh a kurz základnej údržby sa uskutoční pri odovzdávaní predmetu zákazky v 

mieste jeho dodania. 

 

3.2 Zmluvnú cenu bude možné zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, a to pri podstatnej 

zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať dopad na tvorbu 

ceny. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku poskytovateľa 

podľa tejto rámcovej dohody. 

 

3.3 Zmena ceny môže nadobudnúť platnosť iba po vzájomnom písomnom odsúhlasení 

oboch zmluvných strán, písomným dodatkom k rámcovej dohode. 

 

Čl. 4. 

Miesto a spôsob plnenia 

 

4.1  Miestom plnenia je sídlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 

4,6,8, 816 43 Bratislava a ďalšie miesta uvedené v jednotlivých Dohodách  o pristúpení 

k Rámcovej dohode. 

 

4.2 Inštalácia GPS monitorovacej zostavy do vozidla vrátane inicializácie bude vykonaná 

tak, aby nedošlo k obmedzeniu  prevádzky tohto vozidla. 

 

4.3  Predmet rámcovej dohody podľa čl. 2  je odovzdaný  momentom podpísania 

preberacieho protokolu ( príloha č. 4) oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol 

bude podpísaný po riadnom dodaní a inštalácií všetkých monitorovacích systémov (v 

prípade plnenia podľa čl. 2 bod 2.1.3 pôjde o monitorovacie systémy podľa  konkrétnej 

objednávky), najskôr však  po uplynutí skúšobnej doby odo dňa uvedenia systému do 

prevádzky na konkrétnom vozidle alebo mechanizme. Dodávka a inštalácia, resp. 

uvedenie monitorovacích systémov do prevádzky  bude písomne  potvrdená príslušnou 

zodpovednou osobou v konkrétnom mieste plnenia. 

 

Čl. 5.  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

5.1 Poskytovateľ doručí objednávateľovi na adresu jeho sídla faktúru za poskytnutie služieb 

v listinnej podobe ako daňový doklad. Vystavenú faktúru doručí poskytovateľ 

objednávateľovi aj v elektronickej forme, ako súbor v textovo čitateľnej podobe na 

adresu: faktury@employment.gov.sk. 

 

5.2 Poskytovateľ je oprávnený cenu plnenia podľa bodu 3.1 fakturovať na základe 

preberacieho protokolu podľa bodu 4.3.  

 

mailto:faktury@employment.gov.sk
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5.3 Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej 

platby, po potvrdení dodacieho listu odberateľom a po doručení faktúry so splatnosťou 

60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

5.4 Úhrada vykonávaná prostredníctvom peňažného ústavu je splnená dňom, v ktorom 

objednávateľ dá pokyn svojmu peňažnému ústavu na odpísanie dlžnej čiastky z jeho 

účtu v prospech účtu poskytovateľa.  

 

5.5 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, prípadne po 

obsahovej stránke nebude úplná, objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť 

poskytovateľovi na prepracovanie. V takomto prípade  lehota splatnosti takto vystavenej 

faktúry neplynie. Splatnosť novovystavenej alebo opravenej faktúry začína plynúť odo 

dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi podľa bodu 5.1.. 

 

5.6 V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín plnenia predmetu rámcovej dohody, je 

povinný  zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny z predmetu 

rámcovej dohody za každý deň omeškania. V  prípade vzniku uvedeného nároku 

objednávateľa je objednávateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 

poskytovateľovi, ktorý  túto  skutočnosť zohľadní vo faktúre.  

 

5.7 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet plnenia.. 

 

Čl. 6. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

6.1 Poskytovateľ je povinný v deň podpísania tejto rámcovej dohody určiť v dohode o 

pristúpení kontaktnú osobu na zabezpečenie poskytovania služieb objednávateľovi 

spolu s uvedením jeho  čísla telefónu a e-mailu a informovať o tejto skutočnosti 

objednávateľa.  

6.2 Poskytovateľ je povinný dodať predmet rámcovej dohody podľa podmienok uvedených 

v článku 2 tejto dohody s parametrami a v kvalite zodpovedajúcej všeobecne záväzným 

právnym predpisom a technickým normám platných v Slovenskej republike.  

6.3 Inštaláciu  GPS monitorovacích zostáv do vozidiel vykoná poskytovateľ do 3 mesiacov 

od účinnosti rámcovej dohody a na základe doručenej objednávky objednávateľa. 

6.4 IS pripravený na použitie zabezpečí poskytovateľ do 3 mesiacov od účinnosti rámcovej 

dohody 

6.5 Úspešnosť zberu a spracovania údajov 100% pre všetky funkčné GPS monitorovacie 

zostavy zabezpečí poskytovateľ 

6.6 Permanentnú dostupnosť IS pracovnom čase, aj mimo pracovného času, dáta nepretržite 

dostupné zabezpečí poskytovateľ. 

6.7 Poskytovateľ zabezpečí  Služby užívateľskej podpory v pracovnom čase - telefonické 

užívateľské konzultácie a odozva na mailové dopyty max. do 2 hodín. 

6.8 Podmienky uplatňovania reklamácií sa riadia ustanoveniami čl. 7. tejto rámcovej 

dohody. 

 

 

 

 

 



č. spisu: VOB/28/2014-M_OVO 

                                                                                         č. záznamu: 7097/2014                                                                                                

 

Čl. 7. 

Záručná doba a záručné podmienky 

 

7.1 Záručná doba na poskytovanie predmetu rámcovej dohody je (minimálne) 36 mesiacov 

od podpísania preberacieho protokolu objednávateľom.  

 

7.2  V prípade zistenia vady počas záručnej doby  je objednávateľ povinný podať  

poskytovateľovi správu o vadách (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo 

poruchu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený ústnym alebo písomným nahlásením 

do troch pracovných dní od zistenia vady na č. tel./fax ................................ s uvedením 

podrobného popisu zistenej vady, kde sa predmet rámcovej dohody určený pre 

vykonanie záručnej opravy nachádza a čo žiada objednávateľ. 

 

7.3 Reakčná doba servisu je max. časové obdobie od nahlásenia poruchy (reklamácie)  v 

zmysle bodu 7.2, do nástupu poskytovateľa na servisný zásah s cieľom sfunkčniť 

prevádzku jedného GPS monitorovacieho zariadenia (zostavy) vo vozidle.  Reakčná 

doba servisu je  max ................... hodín.  

 

7.4 Po zistení odstrániteľnej vady má objednávateľ nárok bezplatné, včasné a riadne 

odstránenie v záručnej dobe. 

 

7.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované 

vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ. 

 

7.6  Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať počas záručnej doby 

predpísané servisné prehliadky. 
 

7.7 Objednávateľ je povinný prevziať predmet rámcovej dohody po vykonaní opravy 

v servisnom stredisku poskytovateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenie 

výzvy poskytovateľa. Po túto dobu sa na zmluvné strany nevzťahujú  ustanovenia 

Obchodného zákonníka, § 527 a nasl. týkajúce sa skladovania vecí. 

 

7.8 V prípade, že porucha nebude odstránená do 3 dní od jej nahlásenia, poskytovateľ 

poskytne počas doby odstraňovania poruchy náhradné zariadenie, typovo a parametricky 

spĺňajúce úroveň obstarávaného tovaru. 

 

7.9 Pozáručný servis vrátane úkonov predpísaných výrobcom bude vykonávať poskytovateľ 

i v sídle prevádzkovania vozidla objednávateľa. 

 

Čl. 8. 

Osobitné ustanovenia 

 

8.1  Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na objednávateľa dňom 

uvedenia monitorovacích systémov do  prevádzky. Rozhodujúci je deň uvedený v 

písomnom  potvrdení  príslušnej zodpovednej osoby v konkrétnom mieste plnenia 

(podľa bodu  4.3). 

 

8.2  Prílohou č. 3 tejto dohody je čestné vyhlásenie poskytovateľa, že predmet plnenia 

bude realizovať sám, bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. 
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V prípade špecifikovanom v bode 8.3. rámcovej dohody je prílohou č. 3 tejto dohody 

zoznam subdodávateľov poskytovateľa. 

 

8.3. V prípade, ak bude mať počas plnenia rámcovej dohody poskytovateľ záujem uzavrieť 

zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia tejto 

rámcovej dohody, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

8.3.1. každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

8.3.2. každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 

zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ. 

 

8.4. Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením poskytovateľa, že tento 

subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle bodu 8.3.1 tejto rámcovej dohody, musí 

poskytovateľ predložiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím 

plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia 

predmetu rámcovej dohody subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v 

bode 8.2. tohto článku rámcovej dohody. 

 

Čl. 9. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Túto rámcovú dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami, odsúhlasenými 

oboma   zmluvnými stranami. 

 

9.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmenšiť rozsah plnenia z rozsahu uvedeného v čl. 2.  

 

9.3 Odstúpenie od rámcovej dohody je možné iba písomnou formou, a to listom doručeným 

druhej zmluvnej strane, z dôvodov podstatného porušenia rámcovej dohody zo strany 

poskytovateľa alebo objednávateľa. Na účel tejto rámcovej dohody sa za podstatné 

porušenie zo strany  poskytovateľa rozumie porušenie niektorej z povinnosti podľa čl. 

2., 4 a 6. 

 

9.4 Odstúpiť od rámcovej dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody z dôvodu 

podstatného porušenia rámcovej dohody alebo z dôvodu nemožnosti plnenia rámcovej 

dohody. Odstúpenie od rámcovej dohody je účinné dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od rámcovej dohody druhej strane. 

 

 

9.5 Rámcovú dohodu možno zrušiť písomnou dohodou účastníkov dohody alebo písomnou 

výpoveďou. Písomnú výpoveď je oprávnený dať ktorýkoľvek z účastníkov dohody. 

Šesťmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

 

9.6 Práva a povinnosti účastníkov dohody, pokiaľ táto rámcová dohoda neupravuje inak, sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  
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9.7 Objednávateľ zverejní túto rámcovú dohodu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov. 

 

9.8 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch účastníkov dohody  a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 

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

predpisov. Jej zmeny a doplnenia je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných 

dodatkov k rámcovej dohode, ktoré sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch 

účastníkov dohody stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

9.9 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, t.j. do 

výšky 179 500,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

9.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú 

9.10.1 Technická špecifikácia a parametre skutočného vyhotovenia predmetu 

rámcovej dohody, 

9.10.2 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode, 

9.10.3 Zoznam subdodávateľov alebo čestné vyhlásenie 

9.10.4 Preberací protokol 

 

9.11 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 

dva rovnopisy dostane poskytovateľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ. 

 

9.12 Účastníci dohody prehlasujú, že si rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 

rámcová dohoda nebola uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:              V ...................., dňa:  

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: .........................................                  Poskytovateľ: .......................................... 

 

Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu 
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Technická špecifikácia a parametre skutočného vyhotovenia predmetu rámcovej dohody 

 

 


