
  
              Jednota  dôchodcov  na  Slovensku 
   
                           Vajnorská 1, 831 04 Bratislava,  jds@jds.sk   tel. č. 502 40 297, 502 40 291 

Výzva  
na predloženie ponuky na zákazku,                              

ktorej výška dotácie od verejného obstarávateľa      
je nižšia ako 50% 

Predmet zákazky:  

„Rekondično - liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ 

.  
____________________________________ 

                Ing. Magdalena Scheberová           
                                                                               spracovateľ Výzvy 

                                                                        
                                                                        ___________________ 
                                                                               Ing. Ján Lipiansky, PhD 
 predseda JDS 
V Nededzi, dňa 04. 11. 2019 
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I. Všeobecné informácie 

1.Identifikácia  obstarávateľa: 

Názov a sídlo:  Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Lipiansky, PhD 
IČO:  0897019 
DIČ:   2020796844 

tel.: 00421 905 472 615  

e-mail: ....................................... 

bankové spojenie:  Poštová banka, a. s., Bratislava 

číslo účtu: 20325304/6500 

2. Predmet zákazky 
2.1. Názov predmetu zákazky: 
„Rekondično–liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“  

2. 2. Nomenklatúra klasifikácie produkcie: 
85312500-4 rehabilitačné služby 
98332000-9 kúpeľné služby 
98341000-5 ubytovacie služby 

2. 3. Predmetom zákazky sú rekondičné, liečebné, kúpeľné pobyty pre seniorov, členov 
Jednoty dôchodcov na Slovensku s poskytnutou účelovou štátnou dotáciou MPSVR vo výške 
50,00 € na 1 pobyt 

Stručný opis zákazky 
Predmetom Výzvy je zákazka poskytnutie rekondično – liečebných a kúpeľných pobytov so 
štátnou dotáciou pre seniorov v priebehu 2 rokov (od 1. 4. 2020 do 31.12. 2021), v počte cca  
7 000 pobytov / rok, v počte 20-45 osôb/turnus.                                                                                 
Turnusom sa rozumie 6-dňový pobyt/ 5 ubytovaní 
Kúpeľné pobyty v trvaní 6 dní/5nocí zahŕňajú poskytnutie nasledovných služieb: 

- ubytovanie v dvojposteľových/jednoposteľových izbách,  s vlastným sociálnym 
zariadením, TV, telefón, chladnička 

- stravovanie 3 x denne 
- rekondičné, rehabilitačné a kúpeľné služby poskytované zariadením, vlastnými 

zamestnancami, v rozsahu: 6/resp, 12 procedúr/ pobyt/osoba 
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JDS Ústredie predpokladá uzatvorenie Rámcových dohôd na obdobie 2 roky maximálne so 
14-timi úspešnými uchádzačmi, v rámci celej Slovenskej republiky, za predpokladu vhodnej 
geografickej, resp. miestnej dostupnosti. 
Plnenie sa bude uskutočňovať na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorenej vždy na 
1 kalendárny rok a to v množstve závislom od pridelenej výšky štátnych dotácií a od 
požiadaviek Krajských organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku. 
Minimálny počet pobytov u jedného poskytovateľa služby – 100  poukazov/rok. 

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je  uvedené v Opise predmetu zákazky. 

2. 4. Predpokladaná hodnota zákazky 
2 520 000.- - 2 800 000.- € bez DPH včítane štátnej dotácie 

3. Rozdelenie predmetu zákazky  
3. 1. Uchádzač môže predložiť ponuku  iba na celý predmet zákazky. 

4. Variantné riešenie 
4. 1. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

5. Miesto a termín plnenia zákazky 
5. 1. Miestom plnenia zákazky sú kúpeľné zariadenia v Slovenskej republike 
       
5. 2. Verejný obstarávateľ predpokladá termín poskytovania služieb:  
        od 1. 4. 2020  do 31. 12. 2021 

6. Typ zmluvy a zdroj finančných prostriedkov 
6. 1. Na plnenie predmetu zákazky budú  uzatvorené  „Rámcové  dohody“  a to s každým 
úspešným uchádzačom podľa Obchodného zákonníka v platnom znení   

6. 2. Zdrojmi finančných prostriedkov predmetu zákazky sú prostriedky štátnej dotácie vo 
výške 50.-€/pobyt a platby účastníkov kúpeľných pobytov, ktoré budú zrealizované  na mieste 
výkonu kúpeľnej  starostlivosti 

7. Platnosť ponuky – lehota viazanosti ponuky 
7. 1. oslovený hospodársky subjekt  je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti – do 
31.3.2020  

8. Podmienky súťaže 
8. 1. Ponuka predložená skupinou poskytovateľov služby nevyžaduje právnu formu ku dňu 
predloženia ponuky. Vyhlasovateľ Výzvy nebude požadovať uzavretie právnej formy skupiny 
poskytovateľov v prípade, ak ponuka skupiny poskytovateľov bude prijatá. Rámcové dohody  
v takomto prípade budú uzatvorené s každým členom skupiny zvlášť. 

8. 2. Oslovený hospodársky subjekt môže predložiť iba jednu ponuku. Hospodársky subjekt 
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky  člen skupiny poskytovateľov, ktorá 
predkladá ponuku.  
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II. Komunikácia a vysvetľovanie 

9. Komunikácia medzi  verejným obstarávateľom a záujemcami 
9. 1. Komunikácia medzi vyhlasovateľom Výzvy a oslovenými hospodárskymi subjektami sa 
uskutoční iba spôsobom, aby bol obsah komunikácie trvale zachytený, aby bola zaručená 
pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bola zaručená dostupnosť každému 
záujemcovi. 
Komunikácia bude uskutočňovaná výlučne v písomnej forme – v listinnej podobe alebo 
elektronicky (e-mailom) v slovenskom jazyku.  

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie 
10. 1. Za doručenú požiadavku na vysvetlenie alebo doplnenie Výzvy a inej sprievodnej 
dokumentácie sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu  
9. 1. a to tak, aby takáto požiadavka bola doručená Vyhlasovateľovi najneskôr šesť 
pracovných dní pred uplynutím  lehoty na predkladanie ponúk. 
Vyhlasovateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní 
od doručenia žiadosti o vysvetlenie. 

10. 2. Vyhlasovateľ v prípade potreby môže doplniť informácie uvedené vo Výzve, ktoré 
preukázateľne odošle všetkým hospodárskym subjektom, ktoré oslovil.  

10. 3. Oslovené hospodárske subjekty môžu požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie 
súťažných podkladov alebo inej dokumentácie na adrese kontaktnej osoby:  

Predmet zákazky a Proces verejného obstarávania 

Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, 013 02 Nededza, e-mail: mscheberova@centrum.sk 

III. Príprava ponuky 

11. Jazyk ponuky 
11. 1. Ponuka a všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky, musia byť predložené 
v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. 
  
12. Vyhotovenie a obsah ponuky 
12. 1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou 
počítača alebo perom s nezmazateľnou náplňou. 

12. 2. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom, členom štatutárneho orgánu alebo 
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 
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Každý list ponuky musí byť očíslovaný a parafovaný osobou, ktorá podpísala ponuku ako 
celok. 
Ponuka v listinnej podobe musí byť pevne zviazaná tak, aby sa vylúčila akákoľvek 
manipulácia s jednotlivými jej časťami. 

12. 4. Obsah ponuky 

a/ identifikácia osloveného hospodárskeho subjektu v takom rozsahu ako je 
identifikovaný v tejto Výzve Vyzývateľ 
b/ obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov s číslom     
strany, kde sa predmetný dokument nachádza 
c/  vyhlásenie hospodárskeho subjektu o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov 
a údajov v ponuke, podpísané oprávnenou osobou podľa bodu 12. 2. 
d/ vyhlásenie  hospodárskeho subjektu, že súhlasí s podmienkami určenými  
obstarávateľom,     podpísané oprávnenou osobou podľa bodu 12. 2.  
e/ poistná zmluva uzatvorená s komerčnou poisťovňou – zodpovednosť za škody 
spôsobené na majetku a zdraví/živote osôb (mimo zamestnancov a osôb v zmluvnom 
vzťahu s uchádzačom), ktorá vznikla pri podnikateľskej činnosti – pri poskytovaní 
rekondično-liečebných, kúpeľných, ubytovacích  a činnosti, na poistnú sumu minimálne 
150 000.-€.  
Vyhlasovateľ požaduje predložiť poistnú zmluvu ku dňu podpisu Rámcovej dohody – v 
ponuke ju uchádzač môže nahradiť Čestným vyhlásením, že takúto zmluvu uzatvorenú 
má, resp. v prípade jeho úspešnosti, uzatvorí ku dňu uzatvárania Rámcovej dohody. 
f/ technická špecifikácia predmetu zákazky, celkový podrobný opis ponuky poskytnutia 
kúpeľných procedúr v rámci kúpeľného pobytu seniorov, doplnená tabuľka (príloha    č. 
4 Výzvy)  
g/ uchádzačom  doplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody bez udania ceny/pobyt 
pre Typ A, Typ B a trvanie pobytu 
h/ opis zabezpečenia kvality podľa bodu E. Podmienky účasti časť 4. Zabezpečenie 
kvality 
i/ súhrnný formulár návrhu hospodárskeho subjektu (príloha č. 1 SP) – uchádzač 
predloží ako stranu č. 1. ponuky 
j/ hospodárskym subjektom  doplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody s uvedením 
ceny/pobyt a trvanie pobytov 
k/ súhlas so spracovaním osobných údajov  v súlade s GDPR 
l/ kompletná ponuka na CD/DVD o veľkosti  max 50 MB 
  
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke, za  konkrétne miesto poskytovanej služby 
13. 1. V ponuke navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

13. 2. Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služieb vymedzených touto Výzvou, bude 
vyjadrená v eur. 

13. 3. Navrhovanú zmluvnú cenu včítane DPH uvedie nasledovne: 
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          Navrhovaná zmluvná cena  ..............................eur/pobyt so 6 procedúrami 
          Navrhovaná zmluvná cena................................eur/pobyt s 12 procedúrami 

Navrhovaná zmluvná cena je uvedená celkom, bez ohľadu na výšku štátnej dotácie a je 
uvedená ako konečná. 
Navrhovaná zmluvná cena nezahŕňa miestnu daň za prechodné ubytovanie, ktorú bude hradiť 
klient na mieste. 
           
13. 4. V ponuke uvedená zmluvná cena bude určená podľa časti „C“ Spôsob určenia ceny. 

14. Náklady na spracovanie ponuky 
14. 1. Všetky náklady spojené s prípravou a spracovaním a predložením ponuky sú nákladmi 
hospodárskeho subjektu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči  Vyzývateľovi 

14. 2. Ponuky doručené na adresu určenú na predkladanie ponúk v lehote na predkladanie 
ponúk, sa hospodárskym subjektom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
o verejnom obstarávaní a táto sa archivuje po dobu 10 rokov. 
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk, sa neotvorené vracajú späť na adresu 
hospodárskeho subjektu.  

IV. Predkladanie ponúk 

15. Oprávnenosť predložiť ponuku 

16.  Spôsob predloženia ponuky 
16. 1. Oslovený hospodársky subjekt predkladá ponuku v uzatvorenom obale, v termíne 
určenom v oznámení a v bode 18. tejto Výzvy osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriéra na 
adresu  Vyzývateľa  podľa bodu 18. 1., v lehote na predkladanie ponúk určenej vo Výzve. 

16. 2. V prípade doručovania ponuky poštou, je podľa bodu 18. 2. rozhodujúci termín 
doručenia ponuky k Vyzývateľovi – JDS, Ústredie, Vajnorská 1, Bratislava 

16. 3. V prípade osobného doručenia ponuky vyzývateľ potvrdí prevzatie ponuky na 
potvrdenke, na ktorej je uvedený dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

17. Označenie obalu ponuky 
17. 1. Oslovený hospodársky subjekt vloží ponuku do nepriehľadného obalu a uzatvorí ho. 

17. 2. Na obale musia byť uvedené nasledovné údaje: 
          - adresa  Vyzývateľa  uvedená v oznámení a v časti  1. Výzvy 
          - adresa hospodárskeho subjektu – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo 
miesta podnikania 
          - označenie „neotvárať“ 
          - označenie heslom „Seniorské kúpeľné pobyty“ 
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18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
18. 1. Uchádzač odošle ponuku na adresu verejného obstarávateľa:  

Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
pri osobnom doručení, doručení kuriérom do priestorov verejného obstarávateľa na adrese, na 
10.poschodí, sekretariát predsedu, v dňoch pondelok - štvrtok od 9:00 do 12:00 hod 

                                                       alebo 

e-mailom na e-mailovú adresu: mscheberova@centrum.sk 

18. 2. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20. 11. 2019 do 14:00 hod (streda) 

18. 3. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti hospodárskemu subjektu 
neotvorená. 

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
19. 1. Do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19. 2. SP môže hospodrsky 
subjekt už predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť. 

19. 2. Doplnenie, zmenu alebo vzatie späť ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti hospodárskeho subjektu podpísanej štatutárnym 
zástupcom alebo osobou podľa bodu 12. 2. SP a to zaslanej poštou alebo doručenej osobne 
uchádzačom resp. ním splnomocnenou osobou. 
Doplnená, zmenená alebo inak upravená ponuka musí byť opakovane doručená v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 18. 2. na adresu uvedenú v časti I. SP. 

V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

20. Otváranie obálok s ponukami 
20. 1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v priestoroch vyzývateľa - Jednota 
dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, Bratislava, 10.poschodie, sekretariát predsedu JDS, 
dňa 21. 11. 2019 o 14:00 hod (štvrtok).  
Otváranie  obálok s ponukami a otváranie obálok je neverejné. 

20. 2. Po formálnej kontrole predložených ponúk (ich neporušenosti, administrácii v evidencii 
došlej pošty) sa ponuky očíslujú  poradím ako boli predložené vyzývateľovi.   

21. Dôvernosť  
21. 1. Informácie týkajúce sa obsahu, preskúmania, vysvetľovania, vyhodnotenia, 
vzájomného porovnávania ponúk a odporúčaní, sú do prijatia ponuky dôverné. Členovia 
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby vyzývateľa sú viazané mlčanlivosťou, 
nesmú počas procesu vyhodnocovania ponúk poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie 
ani hospodárskym subjektom, ktorí predložili ponuku ani žiadnym iným osobám. 
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21. 2. Hospodársky subjekt musí dať vyzývateľovi písomný súhlas na spracovanie 
osobných údajov v rozsahu GDPR, a to ako súčasť ponuky. 

22. Preskúmanie ponúk 
22. 1. Vyzývateľ pred zahájením procesu vyhodnotenia ponúk preskúma, či všetky ponuky 
spĺňajú požiadavky  vyzývateľa 

23. Vysvetľovanie ponúk 
23. 1. Vyzývateľ môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie vyzvať 
ani prijať ponuku na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

23. 2. Vyzývateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v určenej lehote. 

23. 3. Vyzývateľ vylúči ponuku hospodárskeho subjektu 
          - ak neuzná vysvetlenie návrhu  za dostatočné 
          - ak hospodársky subjekt neposkytne vysvetlenie návrhu  v lehote určenej 
vyzývateľom,  
            v lehote siedmich dní od doručenia žiadosti 

24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a proces vyhodnotenia ponúk 
24. 1. Ponuky hospodárskych subjektov, ktoré  neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú 
vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo Výzve  
24. 2. Ceny uvedené v ponukách sa budú vyhodnocovať v eur. 

VI. Výsledok verejného obstarávania a uzavretie zmluvy 

25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
25. 1. O výsledku vyhodnotenia ponúk vyzývateľ spíše Zápisnicu o vyhodnotení ponúk. 

25. 2. Vyzývateľ bezodkladne odošle všetkým hospodárskym subjektom Informáciu 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešným   oznámi, že ich ponuka bude prijatá. 
Neúspešným  oznámi dôvody prečo ich ponuka nebola prijatá. Zároveň im oznámi 
identifikáciu úspešných hospodárskych subjektov a informáciu o charakteristikách 
a výhodách prijatých ponúk a poradie vyhodnocovaných ponúk. 

26. Uzavretie Rámcovej dohody 

Rámcová dohoda bude uzatvorená len s tými hospodárskymi subjektmi, ktoré sú 
zapísané v registri partnerov verejného sektora. 

26. 1. S úspešnými hospodárskymi subjektami, ktorých ponuka bola prijatá, bude uzatvorená 
v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 7. 1. Výzvy Rámcová dohoda, s každým osobitne. 
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28. 2. Verejný obstarávateľ vyzve úspešný hospodársky subjekt na uzavretie Rámcovej 
dohody, vypracovanej v súlade s Výzvou. Rámcová dohoda musí obsahovať všetky obchodné 
podmienky stanovené obstarávateľom v časti  A., B., C. a D. 

Obchodné podmienky o ktorých sa bude rokovať 
- nesmú mať za následok nepodpísanie zmluvy 
- nesmú smerovať k podstatným náležitostiam zmluvy (termín, cena, obsah a rozsah 

poskytnutých služieb) 
- nesmú smerovať k ustanoveniam zmluvy, ktoré súvisia s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk  
Po ukončení rokovania o uzatvorení Rámcovej dohody hospodárskemu subjektu bude 
predložená Rámcová dohoda k podpisu. 

 A. Opis predmetu zákazky  

A. 1. Predmetom verejného obstarávania je výber poskytovateľov služieb na zákazku 
“Rekondično-liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ pre seniorov, členov Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 

Predpokladané trvanie Rámcovej dohody 48 mesiacov; na základe Rámcovej dohody budú 
s jednotlivými poskytovateľmi (úspešnými uchádzačmi) uzatvárané Zmluvy o poskytovaní 
služieb na obdobie 1 rok. 

Predpokladaný počet pobytov za celé zmluvné obdobie: 14 000 pobytov  
Predpokladaný počet pobytov za rok:              7 000 pobytov 
Predpokladaný počet pobytov na 1 turnus:   20 – 45 pobytov 
Predpokladaný počet úspešných uchádzačov:   8 - 14 poskytovateľov rehabilitačno-
liečebných a kúpeľných pobytov 

Typy pobytov: 

Typ A:  
6 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. resp. II. kategórie a stravovaním (plná  
penzia) s poskytnutím 6 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára 
poskytovateľa 

Typ B: 
6 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. a II. kategórie a stravovaním (plná  
penzia) s poskytnutím 12 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára 
poskytovateľa 
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Požiadavky na pobyt:  
- trvanie  pobytu : šesť dní – päť nocľahov 
  Príchod možný od 10:00 hod 
  Odchod možný do 10:00 hod  
(v závislosti o možnosti spojenia hromadnej dopravy od zariadenia a miesta bydliska klienta) 
- ubytovanie: 
1/  v ubytovacích zariadeniach I. resp. II. kategórie, ktoré sú vybavené  samostatným 
sociálnym  a hygienickým zariadením,  TV, rádiom a telefónom,  chladničkou; 
2/ v dvojposteľových izbách, v ojedinelých prípadoch možnosť poskytnutia ubytovania        
    v jednoposteľových izbách 
3/  dvojposteľová  izba s príslušenstvom -  cca 24  m2 
- stravovanie  
1/ päť plných penzií, začiatok podávania stravy – obed  1.deň pobytu, ukončenie podávania  
    stravy  - raňajky 6. deň pobytu 
2/ spôsob stravovania: raňajky vo forme švédskych  stolov  

  obedy a večere – kontinentálne, výberom min. z troch jedál (okrem   
suchej stravy), vrátane  možnosti poskytovania diétneho stravovania,  s poskytnutím nápoja 
(voda, čaj). Vyzývateľ uvíta možnosť stravovania „švédske stoly“  
- vstupná lekárska prehliadka poskytnutá lekárom poskytovateľa 
- poskytnutie základnej lekárskej starostlivosti 
- poskytnutie 6/12 liečebných procedúr na základe odporučení lekára poskytovateľa,  
- umiestnenie zariadenia v dosahu dopravného spojenie do miesta poskytnutia služby     
  zabezpečené hromadnou  dopravou z celej SR, vhodnou pre seniorov (vlak, autobus),   
  vzdialenosť zastávky od   poskytnutia   služieb max. 0,3 km, v opačnom prípade odvoz  
  a dovoz zo zastávky hromadnej  dopravy poskytovateľom služieb  
- za nepriaznivé umiestnenie miesta poskytovaných služieb sú považované lokality   
  s prístupovou cestou veľkého prevýšenia; nevhodné pre seniorov s batožinou  
- poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb musí byť v jednom komplexe budov 
- poskytnutie liečebných procedúr v priestoroch ubytovacích a stravovacích služieb      
- poskytnutie ostatných služieb v rámci pobytu - použitie minerálnych prostriedkov                  
  (liečivé bahno, minerálna voda, rašelina a pod.) 
- bezplatný denný vstup do bazéna resp. do fitnes centra,  sauny počas pobytu 

B. Návrh Rámcovej dohody – Obchodné podmienky 
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B. 1. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu ako výsledku verejného obstarávania v zmysle § 3 
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
verejný obstarávateľ použil podlimitnú zákazku. 

B. 2. Zmluvné strany 
Objednávateľ – identifikovaný vo Výzve ako Vyzývateľ 
Poskytovateľ –  identifikovaný vo Výzve ako oslovený hospodársky subjekt 

B. 3. Predmet  Rámcovej dohody : 
„Rekondično-liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ 

B. 4. Rozsah poskytovania služieb 
Rozsah a podmienky poskytovania služieb ako sú uvedené v časti A. Opis predmetu zákazky. 

B. 5. Platobné podmienky  
1. Klient bude uhrádzať  v zariadení v hotovosti/bankovou kartou v deň príchodu do 
zariadenia čiastku zníženú o štátnu dotáciu t. j. 50.-€, určenú na 1 pobyt . 
2. Miestna daň za prechodné ubytovanie bude uhrádzaná  v zariadení v hotovosti/
bankomatovou kartou v deň príchodu  do zariadenia, klientom. 
3. Podkladom pre fakturáciu budú zoznamy klientov, ktorí  absolvovali  rekondično-liečebné 
a kúpeľné  pobytov  a  Čestné vyhlásenia klientov v zmysle § 6, zákona 544/2010 Z. z. 
o dotáciách. 
4. Predmetom fakturácie bude čiastka zodpovedajúca poskytovanej štátnej dotácie 
vynásobenej počtom klientov, ktorí sa zúčastnili rekondično-liečebného a kúpeľného pobytu  
5. Prílohou každej faktúry budú Zoznamy klientov a ich Čestné vyhlásenia.  
6. Frekvencia vystavovania faktúr  - poskytnutie štátnej dotácie - vždy po ukončení  
minimálne  2 turnusov v mesiaci, v ktorom boli poskytnuté služby, alebo mesačne7. V prípade 
nekompletnosti faktúry, faktúra bude reklamovaná u poskytovateľov a nová lehota sa začne 
počítať až dňom doručenia opravenej faktúry, alebo príloh. 
8. Splatnosť faktúr 30 dní 

B. 6. Riešenie rozporov 
Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentácii predmetnej Rámcovej dohody, resp. na jej základe 
uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí služieb je stanovená táto priorita 
- Zmluva o poskytovaní služieb 
- Rámcová dohoda 
- Ponuka 
- Výzva 

Spory zmluvných strán neoprávňujú  poskytovateľa služby zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
Zmluvný vzťah sa bude riadiť obchodným zákonníkom. Spory bude rozhodovať mediátor 
alebo príslušný súd. 

B. 7.  Ostatné práva a povinnosti 
Všetky zmluvné dokumenty musia byť vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty 
budú označované v slovenskom jazyku. 
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Poskytovateľ služby v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 
materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám. 
Poskytovateľ služby nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa  previesť záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu. 
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

B. 8. Odstúpenie od zmluvy 
Od Rámcovej dohody, resp. Zmluvy o poskytovaní služieb je možné odstúpiť v prípadoch, 
ktoré ustanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Poskytovateľovi služby 
prináleží náhrada iba za skutočne poskytnuté služby. 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľom služby  budú porušené 
zmluvné podmienky v rámci jednomesačnej výpovednej lehoty. 

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od Rámcovej dohody a následne Zmluvy o poskytovaní 
služieb v prípade, že objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým sú predovšetkým 
neúhrada doručených faktúr v lehote ich splatnosti, a ani po vystavení 1. a 2. upomienky a 
následne výzvy poskytovateľa služby na úhradu objednávateľa s určením mu dostatočnej 
primeranej lehotu na plnenie záväzku, s vyhlásením, že v prípade neplnenia,  od zmluvy 
odstúpi.  

Odstúpenie od Rámcovej dohody, resp. Zmluvy o poskytovaní služieb musí byť písomne 
oznámené druhej zmluvnej strane. 

B. 9.  Ostatné dojednania 
B 9. 1. Pokiaľ nebude zmluvne dojednané inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými dotknutými právnymi predpismi SR.  

C. Spôsob určenia ceny do ponuky 
C. 1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov 

C. 2. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v eur, musí byť konečná. 

C. 3. Ponúknutá cena bude vychádzať z položiek uvedených vo Výzve, v časti A. Opis 
predmetu zákazky a ktorý je záväzný pre každého uchádzača. 

C. 4. Ponúknutá cena je nemenná. 

D. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia  

D. 1. Ponuky sa  budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena 

Umiestnenie hospodárskych subjektov: 
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Hospodárskemu subjektu s najnižšou hodnotou  kritéria cena za pobyt so 6 procedúrami bude 
pridelené umiestnenie „1“, s druhou v poradí hodnotou, umiestnenie „2“ ...., s najvyššou 
hodnotou bude pridelené umiestnenie „n“. 
Hospodárskemu subjektu s najnižšou hodnotou  kritéria cena za pobyt s 12 procedúrami bude 
pridelené umiestnenie „1“, s druhou v poradí hodnotou, umiestnenie „2“ ...., s najvyššou 
hodnotou bude pridelené umiestnenie „n“. 

Poradie uchádzačov sa určí ako súčet hodnotení za pobyt so 6 procedúrami a za pobyt s 12 
procedúrami. 

D. 2. Postup na vyhodnocovanie ponúk – všeobecné pravidlá 
2. 1. V prípade, že splneniu podmienok, technickej a odbornej  spôsobilosti ponuka nebude 
vyhovovať,  hospodársky subjekt bude z hodnotenia podľa bodu „D“ vylúčený 

E. Podmienky účasti uchádzačov   

1. Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra: 
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Uchádzač musí splniť podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, písm. a) - j), resp. ods. 4 a ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených 
dokladov: 
1.1.1. výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty 
určenej na predkladanie ponúk, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo 
za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a že nebol uchádzač ani 
jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2. potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty 
určenej na predkladanie ponúk, že voči uchádzačovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
1.1.3. potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie 
staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že 
uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4. potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako tri mesiace k 
poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.6. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo 
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, 
ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
1.1.7. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny 
alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola jeho subdodávateľom § 26 ods. (1), písm. i) 
1.1.8. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu 
alebo inej odmeny za prácu § 26 ods. (1), (písm. j) 
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3. Technická a odborná spôsobilosť  
Hospodársky subjekt musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

- predloží opis technického vybavenia a opatrení použitých hospodárskym subjektom na 
zabezpečenie kvality 

-  predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb 

minimálny počet riadiacich zamestnancov: 3 osoby  
minimálne dosiahnuté vzdelanie aspoň 1 riadiaceho zamestnanca: VŠ II. stupňa s titulom 
MUDr a atestáciou zodpovedajúcou FR alebo ekvivalent; 

minimálny počet pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: 1 osoba v 
zamestnaneckom alebo inom pomere s minimálne dosiahnutým vzdelaním VŠ I. stupňa          
s titulom Bc. 

Hospodársky subjekt predloží zoznam riadiacich zamestnancov, v ktorom uvedie meno, 
priezvisko, titul, ukončené najvyššie vzdelanie a počet rokov praxe, zaradenie riadiaceho 
zamestnanca do funkcie;  
Hospodársky subjekt predloží zoznam osôb za poskytnutie služby v zamestnaneckom pomere 
alebo inom pomere, v ktorom uvedie meno, priezvisko, titul, ukončené najvyššie vzdelanie 
a počet rokov praxe 

- predloží údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
poskytnutie služieb 

uchádzač predloží zoznam prístrojov na poskytovanie procedúr elektroliečby min.  v počte  
6 ks, vodoliečby min. v počte 6 ks, čo predloží zoznamom prístrojov s uvedením názvu 
prístroja, výrobcu prístroja, rokom výroby 

Všetky predložené zoznamy budú  podpísané štatutárnym zástupcom hospodárskeho subjektu 
s uvedením mena, priezviska a funkcie. 

Odôvodnenie požiadavky:  
Vyzývateľ má záujem uzavrieť Rámcovú dohodu s hospodárskym subjektom, ktorý má 
dostatočné personálne obsadenie na požadovanej úrovni vzdelania a praxe, materiálne 
a technické vybavenie pre  poskytovaním služieb v oblasti FR. 

4. Zabezpečenie kvality 
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Hospodársky subjekt predloží v súlade s § 35 opis udržiavania zodpovedajúcej úrovne čistoty 
a hygieny (prostriedky a zariadenia účinné proti mikróbom a alergénom (napr. využívanie 
prístrojov typu parné generátory) v ubytovacích, stravovacích a kúpeľných priestoroch (so 
zameraním na dezinfekciu pracovných plôch, obkladov, dlažieb, čistenie škvŕn, odstraňovanie 
zápachu, čistenie klimatizácií, kúpeľní, spŕch, toaliet a šatní, nerezového a chrómového 
povrchu, športového vybavenia, náradia, pomôcok). Hospodársky subjekt uvedie používané 
prostriedky (obchodný názov a opis)  pri udržiavaní zodpovedajúcej úrovni hygieny a čistoty. 

Hospodársky subjekt predloží fotokópie protokolov z vykonaných kontrol dodržiavania 
HACCP (2013, 2014 a 2015) 
Hospodársky subjekt predloží používané Rámcové procedurálne štandardy ošetrovateľských 
výkonov. 

 -------------------------------------- 
 Ing. Ján Lipiansky, PhD 
 predseda 

Príloha č. 1.  

F. SÚHRNNÝ FORMULÁR NÁVRHU UCHÁDZAČA  
(Strana č. 1.  Ponuky hospodárskeho subjektu) 

Predmet zákazky: „Rekondično-liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“  

Identifikácia hospodárskeho subjektu: 

Názov: ...................................................................... 
Sídlo:   ......................................................................  

P.č. Názov kritéria: najnižšia cena Ponuka:
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Položka č. 1.  Súhrnného formulára je súhrnom cien  za všetky poskytnutú služby 
(ubytovanie, stravovanie, kúpeľné služby, služby lekára) okrem miestnej dani za prechodné 
ubytovanie 

Hospodársky subjekt určí: 
Som – nie som platca DPH 

      –––––––––––––––––––––––– 
                             Meno, priezvisko a podpis 
 štatutárneho zástupcu  

V........................., dňa......................   
  
      

Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

Dolupodpísaný....................................................................................................................... 
                                                

1. 

2. 

- cena v eur za 1 pobyt so 6 procedúrami 

- cena v eur za 1 pobyt s 12 procedúrami   

...................eur s 
DPH 

...................eur s 
DPH 
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štatutárny zástupca hospodárskeho 
subjektu ........................................................................................................................................
....... 

a v súlade s Výzvou na predmet zákazky: Rekondično - liečebné a kúpeľné pobyty so 
štátnou dotáciou 

                                                      čestne vyhlasujem,  

že mám platné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 
- mám uzavretú požadovanú poistnú zmluvu/ uzavriem ku dňu podpisu Rámcovej 

dohody poistnú zmluvu na výšku min 150 000.-€ 
- v zariadení disponujeme požadovaným množstvom rehabilitačných prístrojov 
- v zariadení disponujeme požadovaným počtom a vzdelaní odborných zamestnancov 

a zároveň sa týmto zaväzujem, že na výzvu vyzývateľa predložím tieto doklady. 

V .............................., dňa ....................... 

                                                                                                                
                                                                                ................................................................. 

                                                                                          Meno, priezvisko a podpis  
                                                                                             štatutárneho  zástupcu  

Príloha č. 3 

Návrh  

Rámcová dohoda 

uzatvorená podľa § 269 ods.2.Zákona č.513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov )  
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Článok I. 
Zmluvné strany  

1. Objednávateľ :              Jednota dôchodcov na Slovensku  
Sídlo: Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 

                  Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Lipiansky, PhD. predseda 
                  Zástupca vo veciach 
                  objednávanie služieb: Valéria Pokorná ,podpredseda  
                  Bankové spojenie :          Poštová banka  
                  Číslo účtu :                      20325304/6500  
                  IČO :                                00897019 
                  DIČ :                                2020796844 
                  Tel.:                            02/502 40 297, 0905 552 580 
                  e-mail:    

       1.2 Poskytovateľ služby:    
                   Sídlo:                           
                   Štatutárny zástupca : 
                   Zástupca vo veciach  
                   poskytovania služieb:     
                   Bankové spojenie :         
                   Číslo účtu :                     
                   IČO :                               
                   IČ DPH :  
                   DIČ:                        
                   Tel:                      
                   e-mail:   

Preambula 

Táto Rámcová dohoda  sa uzatvára ako výsledok Výzvy zaslanej osloveným hospodárskym 
subjektom. 

Článok II. 
Predmet rámcovej zmluvy  

2.1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa ako úspešného hospodárskeho 
subjektu na poskytnutie služby „Rekondično-liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ 
že na jej základe uzavrie  Zmluvu o poskytnutí služby, podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 
Zb. (Obchodný zákonník v platnom znení), za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej 
dohode. 
Rehabilitačné, liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou ( ďalej len „pobyty“ ) sú pobyty 
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pre seniorov, členov Jednoty dôchodcov na Slovensku (ďalej len „JDS“), v trvaní šesť dní/
turnus, za účasti 20-45 osôb/turnus,  (max. ................. osôb/rok)  
2.2. Typy  pobytov: 
- typ A: rehabilitačný a liečebný  pobyt  s ubytovaním I. a II. kategórie a so 6 liečebnými, 
rehabilitačnými procedúrami. 
- typ B:   rehabilitačný a liečebný  pobyt  s ubytovaním I. a II. kategórie a s 12 liečebnými, 
rehabilitačnými procedúrami. 

Článok III. 
Miesto predmetu rámcovej  zmluvy 

3.1.Miestom predmetu plnenia tejto rámcovej zmluvy je konkrétne zariadenie – kúpeľný dom:  

...................................................................................................................................................... 

Článok IV. 
Podmienky plnenia  predmetu rámcovej  zmluvy 

4.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre účastníkov pobytu zabezpečí nasledovné podmienky :  
             
Typy pobytov: 

Typ A:  
6 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. resp. II. kategórie a stravovaním (plná  
penzia) s poskytnutím 6 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára 
poskytovateľa 
Typ B: 
6 dňový rehabilitačno-liečebný pobyt s ubytovaním I. resp. II. kategórie a stravovaním (plná  
penzia) s poskytnutím 12 liečebných, rehabilitačných procedúr, podľa ordinácie lekára 
poskytovateľa 

Požiadavky na pobyt: 

- trvanie  pobytu:  
  šesť dní – päť nocľahov 

- ubytovanie: 
1/  v ubytovacích zariadeniach I. resp. II. kategórie, ktoré sú vybavené  samostatným 
sociálnym  a hygienickým zariadením,  TV, rádiom a telefónom,  chladničkou; 
2/ v dvojposteľových izbách, v ojedinelých prípadoch možnosť poskytnutia ubytovania        
    v jednoposteľových izbách 
3/  dvojposteľová  izba -  minimálne 22 m2, s komunikačným priestorom  okolo  postelí min.   
     70 cm na 3 stranách 
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- stravovanie  
1/ päť plných penzií, začiatok podávania stravy – obed  1.deň pobytu, ukončenie podávania  
    stravy  - raňajky 6. deň pobytu 
2/ spôsob stravovania: raňajky vo forme švédskych  stolov  

  obedy a večere – kontinentálne, výberom min. z troch jedál (okrem   
suchej stravy), vrátane  možnosti poskytovania diétneho stravovania,  s poskytnutím nápoja 
(voda, čaj), formou švédskych stolov 

-odborné zdravotné služby 
1/ vstupná lekárska prehliadka poskytnutá lekárom poskytovateľa 
2/ poskytnutie základnej lekárskej starostlivosti 
3/ poskytnutie 6/12 liečebných procedúr na základe odporučení lekára poskytovateľa  
4/ neobmedzený prístup do bazénov 
5/ neobmedzený prístup do sauny, fitnes centra 
6/ neobmedzený minerálny prameň 

- ostatné aspekty poskytovaných služieb 
- umiestnenie zariadenia v dosahu dopravného spojenie do miesta poskytnutia služby     
  zabezpečené hromadnou  dopravou z celej SR, vhodnou pre seniorov (vlak, autobus),   
  vzdialenosť zastávky od   poskytnutia   služieb max. 0,3 km, v opačnom prípade odvoz  
  a dovoz zo zastávky hromadnej  dopravy poskytovateľom služieb  
- poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb musí byť v jednom komplexe budov 
- poskytnutie liečebných procedúr v priestoroch ubytovacích a stravovacích služieb      

Článok V. 
Platnosť Rámcovej dohody 

5.1.Táto Rámcová dohoda   sa uzatvára  na obdobie 2 rokov,  od 1.4.2020 do  31.12.2021. 

Článok VI. 
Cena a čas trvania poskytovaných služieb 

6.1.Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších  predpisov, 
vyhlášky  MF  SR  č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení  neskorších predpisov nasledovne za jednotlivé typy pobytov a tvorí prílohu číslo 1 
tejto rámcovej zmluvy. 
6.2. Akékoľvek zmeny cien  uvedených v tejto Rámcovej dohode  nie sú možné. Zmeny cien 
sú možné iba v prípadoch vyššej moci. V týchto  prípadoch sa cena upraví Dodatkom, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami . 

6.3.  Cena za Typ A:    ........................................ 
        Cena za Typ B:   ........................................ 
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6.4. Trvanie poskytovania ubytovacích služieb:  
       - ponúkaný čas poskytnutia ubytovania v deň nástupu:  od ................hod 
       - ponúkaný čas uvoľnenia ubytovania v deň odchodu:    do................hod 

Článok VII. 
Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytnutí služby 

7.1. Na základe  Rámcovej dohody,  bude každý rok,  po pridelení  štátnej dotácie na pobyty 
pre seniorov od  MPSVR,  uzatvorená Zmluva o poskytnutí služby, kde sa určí presný počet 
poukazov na kúpeľnú liečbu pre seniorov – členov JDS na príslušný rok, minimálne  100   
poukazov pre každého poskytovateľa služby, a to na základe požiadaviek krajských 
organizácií JDS, v závislosti od výšky a počtu poskytnutých dotácií od MPSVR. 
7.2.V prípade, že dotácia od MPSVR počas trvania Rámcovej dohody na niektorý rok nebude 
JDS pridelená, zmluva o poskytnutí služby nebude uzatvorená.  

Článok VIII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní   pobytov na základe kúpeľných poukazov, 
ktoré poskytovateľ po dohode s objednávateľom odovzdá objednávateľovi vo  vopred  
dohodnutom počte, pričom kúpeľné poukazy budú vypracované podľa požiadaviek 
objednávateľa. 
8.2. V určenom termíne a čase nastúpia seniori a členovia JDS na pobyt a preukážu sa 
kúpeľnými  poukazmi. 
8.3. Poskytovateľ a objednávateľ si  dohodnú harmonogram jednotlivých pobytov.  
8.4.Objednávateľ prostredníctvom krajských organizácií JDS ( ďalej len „KO JDS“ ) mesiac 
pred termínom nástupu predloží zoznam účastníkov turnusu.  
Poskytovateľ zašle príslušnej KO JDS  počet poukazov  podľa zoznamu, označených 
termínom nástupu a registračným číslom poukazu. 
8.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť svojich účastníkov na  pobytoch 
u poskytovateľa podľa vopred stanoveného harmonogramu pred uzatvorením  zmluvy 
o poskytnutí služby, na základe rámcovej dohody, minimálne 100 pobytov za kalendárny rok. 
8.6. Do 7 dní od dohodnutia počtu poukazov (ktoré budú spresnené v zmluve o poskytnutí 
služby uzatvorenej na základe rámcovej dohody) poskytovateľ dodá objednávateľovi poukazy 
na  pobyty, ktoré budú označené hlavičkami oboch zmluvných strán. 
8.7. Odovzdanie poukazov  pobytov účastníkom zabezpečí príslušná KO JDS. 
8.8. V prípade, že objednávateľ nenaplní počet účastníkov v turnuse, po vzájomnom rokovaní 
s príslušnou KO JDS a jej súhlase, poskytovateľ môže predať voľné pobyty ním evidovaným 
záujemcom – dôchodcom ktorí spĺňajú podmienky na rekondičný pobyt podľa § 6 zákona 
č.544/2010  Z. z. o dotáciách MPSVR SR. Objednávateľ uhradí čiastočnú úhradu z dotácie aj 
pre týchto účastníkov. 
8.9. Kúpeľný poukaz objednávateľa musí obsahovať tieto údaje: 

- hlavičky oboch zmluvných strán 
- registračné číslo poukazu 
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- dátum príchodu a odchodu  
- mená a priezviská, dátum narodenia osôb zúčastňujúcich sa pobytu. 
- požadovaný typ pobytu 
- pokyny pre držiteľa preukazu , z ktorých budú jasné práva a povinnosti účastníkov  
   pobytu  

8.10.Pri nástupe na pobyt podpíše každý účastník Čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky § 6 
odst.1, písm. b) zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  MPSVR. Za kontrolu správnosti podľa 
údajov občianskeho preukazu a pokynov objednávateľa zodpovedá pracovník poskytovateľa, 
čo potvrdí svojim podpisom a pečiatkou poskytovateľa.  
8.11.Účastník, ktorý nepodpíše čestné prehlásenie , nebude mať nárok na zľavu 50,00 eur. 
8.12.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie  pobytov,  najmä z hľadiska 
účelnosti, hospodárnosti a dodržiavania stanovených podmienok. 

Článok IX. 
Platobné podmienky  

9.1. Účastník pobytu pri nástupe uhradí cenu pobytu zníženú o 50,00 eur. Poskytovateľ služby 
bude čiastku 50,00 eur fakturovať hromadne JDS za dohodnuté turnusy.                      
Vystavené faktúry poskytovateľ  pošle spolu so zoznamom  a  podpísanými Čestnými 
prehláseniami účastníkov pobytu, na adresu objednávateľa.  
9.2. Zmluvné strany dohodli  dobu splatnosti doručených faktúr objednávateľovi na 30 dní. 
9.3.Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy o poskytnutí služby. 

Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy  

10.1.Odstúpiť od  Rámcovej dog´hody bude možné v týchto prípadoch: 
 - v prípade podstatného porušenia  zmluvy, 
 - v prípade nedodržanie záväzku splniť predmet  zmluvy v rozsahu a v kvalite   
    požadovanej  objednávateľom, 
 - v ostatných prípadoch podľa ustanovení  § 344 Obchodného zákonníka 
 - v prípade zrušenia štátnych dotácií pre seniorov  MPSVR  

10.2.Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej 
zmluvnej strane (§ 349 Obchodného zákonníka v platnom znení). 
10.3.Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia  

11.1.Akékoľvek zmeny v Rámcovej dohode alebo jej dodatky musia mať písomnú formu 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
11.2.Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu tejto Rámcovej dohody 
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oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po 
zverejnení na webovej stránke JDS.  
11.3.Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto Rámcovej dohode  upravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniam Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných právnych 
predpisov  Slovenskej republiky. 
11.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú že sa oboznámili s obsahom tejto Rámcovej 
dohody, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Rámcovej dohody 
konali slobodne a že táto Rámcová dohoda  nebola podpísaná v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok . 
11.5. Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy  obdrží 
poskytovateľ a dva objednávateľ .  

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

Poskytovateľ        Objednávateľ 

............................................................  .................................................................... 
 Meno, priezvisko, funkcia a podpis                                      Ing. Ján Lipiansky, PhD 
     štatutárneho zástupcu uchádzača                                              predseda  JDS                                                                                                                                                        
                                                                                                           

Príloha č.1  RD: Súhrnný formulár predložený v ponuke 
Príloha č. 4 RD: Technická špecifikácia 
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Príloha č. 4 

Technická špecifikácia na plnenie predmetu zákazky Rekondično - liečebné a 
kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou 

Povinná príloha ponuky  

P. č. Názov požadované ponúkané
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    1. 

2. 

    
   3.

Ubytovanie 5 
nocí 

Stravovanie 

Kúpeľná 
starostl. 
Doplňte čas 
Doplňte čas 
Vyberte 
a označte, čo 
poskytnete 

I., II. kategória, vlastné soc.zar., TV, R, 
CHl, TF 
dvojposteľové izby, jednoposteľové podľa 
potreby 
dvojposteľová izba min. 24 m2 
nákres ponuky ubytovaní s rozmermi izby 
a prísluš. 
na úrovni samoplátcov, nie poukazov zdrav. 
poisťovne 
5 x Plná Penzia (1.deň – O; 6.deň – R) 
možnosti podávania diét (vymenujte 
akých?) 
Raňajky – švédske stoly 
Obedy – výber min. z 3 jedál, okrem 
balíčka alebo švédske stoly 
Večere – výber min. z 3 jedál 
šalátový bufet bez obmedzenia 
bezplatné nápoje k stravovaniu (aké?) 
Vstupná lekárska prehliadka  
Priebežná lekárska starostlivosť 
Procedúry 6/12 v dosahu „suchou nohou“ 
Minerálna voda 
Rašelina 
Bahno 
neobmedzený bezplatný denný vstup bazén 
neobmedzený bezplatný denný vstup 
FITNES, Sauna

             

Od .... do .... 
Od .... do .... 
Od .... do .... 

 Od ..... do .... 
 Od .... do .... 

4. 

 5.

Doprava 

Pešie cestičky

dopravné spojenie vlak, autobus (V/A) 
vzdialenosť od zastávky V/A 
Bezplatný dovoz/odvoz 
poskytovateľom k V/A 
vhodné pre seniorov – tvrdý povrch, 
bez stúpania

Počet okruhov ...... 
Celková dĺžka 
okruhov v m .....
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V ....................., dňa...........................                     

..................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis štatut. zástupcu uchádzača 

Pokyny na Vyplnenie:  

Do kolónky „ponúkané“ uveďte vašu konkrétnu ponuku, ak je rovná požiadavke, napíšte „áno“, ak je 
iná, uveďte konkrétne aká, od...do... – doplňte hodiny poskytovania služieb 

Hodnotenie: 

Položky spadajúce pod jedno p. č. sa budú vyhodnocovať spoločne, položky sa samostatným p. č. sa 
budú vyhodnocovať samostatne 
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