ZD/iLaY AO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
podl'a
uzavretá
§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka Č. 51311991Zb.

1

STRANY

ZI.4iLIJVNE

LIVONEC SK,

1.1 Poskytovatel':
v zastúpení:

s.r.o.,
Ivanská ce§ta 19, 82104 Bratislava
Jiří Livonec - konateť

bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa a.s.
5070299952l0900
ě.ú.:
48121347
rČo:

21200609l0
DIČ:
SK2120060910
IČ opH :
I., oddiel: Sro, vložka č. 103804/8
Bratislava
Zapisanáv OR Okresného súdu
(ďalej len,,Poskytovateť")
Domov seniorov ARCHA
Rozvodná 25,83| 01 Bratislava
PhDr. Mgr. Oťga Jarošová, PhD - riaditeťka DS ARCHA

1.2. Objednávatel':

V

zastúpení:

Bankové spojenie:
č.ú.:

tČo:
DIČ:

30779278
2020809725

(ďalej len,,Obj ednávateť")

2

PREDMET PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je zabezpeČenie Činnosti PoskYtovateťa
zameraná na ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP), na zabezpečenie bezpeČnosti a ochranY zdravia
pri práci (ďalej len BOZP) v objekte objednávateťa:
- Domov Seniorov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava

3

pnÁva A PovINNosTI POSKYTOVATELA

3.1 Poskytovateť sazavázuje, že v súlade so Zákonom č. 3I4l200I Z.z. o ochrane pred poŽiarmi
v meníneskoršíchpredpisov budú osoby s odbornou spósobilosťou technika požiarnej ochrany
pre objednávateťa vykonávať túto činnosť:

a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v obj ektoch,
b) v}konávanie pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov v zmysle požiadaviek § 2 pís. i)
Vyhlášky MV SR ě.47812008 Z. z. (ak sú v príslušnej prevádzke poŽiarne uzávery
inštalované),
c) kontrola dodržiavania predpisov o OPP, dodržiavanie stanovených pracovných a
technologických postupov, vydaných príkazov azákazov fýkajúcich sa OPP hlavne pri
činnostiach so zvýšeným nebezpeěenstvom vzniku požiaru,
d) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
e) určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok,
f; spracovanie a zasielanie príslušnýchhlásení orgánom vykonávajúcim štátny poŽiarny dozor,
g) navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP,
h) posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie pdslušnej prevádzky z hťadiska OPP,
i) vykonávanie školenío ochrane pred požiarmi:
periodické školenie OPP zamestnancov príslušnej prevádzky (školenie zamestnancov
a vedúcich zamestnancov),

-
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-

pravidelné školenie OPP zamestnancov vykonávajúcich ochranu pred poŽiarmi
v mimopracovnom čase,
- periodické školenie OPP tretích osób a periodické školenie OPP tretích osób vykonávajúcich
8innosť na pracoviskách a v priestoroch pfislušnej prevádzky s vedomím objednávateťa,
- vstupné školenie OPP zamestnancov príslušnej prevádzky (školenie zamestnancov
a vedúcich zamestnancov),
_ školenie opp pri preradení zamestnancaprevádzky na inú prácu,
- vstupné školenie OPP tretích osób vykonávajúcich ěinnosť na pracoviskách a v priestoroch
príslušnej prevádzky s vedomím objednávateťa,
j) vykonávanie odbomej prípravy protipožiarnych hliadok,
k; '1r}prucovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so
skutočným stavom:
- požiamy štatút,
- požíamakniha,
- požiarne poplachové smernice,
- požiame evakuačnéplriny,
- požiarne poriadky pracovísk (pre pracoviská s miestami so zqýšeným nebezpeČenstvom
vzniku požiaru),
- dokumentáciao školenízamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
- písomný pokyn nazabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke v mimopracovnom

-

čase,

písomný pokyn nazabezpečenie ochrany pred požiarmi v prevádzke pri činnostiach so
zv.ýšeným nebezpečenstvom vzniku požíaru,
1) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiamych poplachov,

3.2 Poskytovateť sa zav'ázqe, že v súlade s ustanoveniami zékona ě. 12412006 Z.z.

o bezpeČnoSti

zdraviapri práci a v zmysle ustanovení súvisiacich vyhlášok a nariadení vlády SR
zabezpeéiprostredníctvom osób s osvedčením bezpečnostnéhotechnika, alebo autorizovaného
bezpečnostnéhotechnika pre objednávatel'a vykonávanie bezpeěnostnotechnickej sluŽby,
v/chovy avzde|ávania v nasledujúcom rozsahu:
a) spolupráca a účasťna kontrolnej činnosti orgánov dozoru v oblasti BOZP,
b) výkon pravidelných ročných previerok stavu BOZP v prevádzke, vypracovávanie záznamov
z qýkonu kontrolnej činnosti v súlade s požiadavkami objednávateía,
c) výkon kontroly, či zamestnanci spoločnosti a tretie osoby, vykonávajúce Činnosťna
pracoviskách a v priestoroch pdslušnej prevádzky nepracujú pod vplyvom alkoholu,
d) navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie nebezpeČenstiev
vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
e) posudzovanie a pripomienkovanie dokumentácie príslušnej prevádzky z hťadiska BOZP,
f) spracovanie a priebežná aktua|izácia nasledovnej dokumentácie v oblasti BOZP:
- písomný dokument o posúdeníňzikapre všetky činnosti vykonávané zamestnancami
v prevádzke,
- zoznamposkytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovnej obuvi
a odevov pre zamestnancov prevádzky vrátane stanovenia požiadaviek na poskytované
osobné ochranné pracovné prostriedky a určenia podmienok používania osobných
ochranných pracovných prostriedkov, naj má doby používania,
- zoznaínprác apracovísk zakázartýchtehotným ženám, matkám do deviateho mesiaca po
pórode a dojěiacim ženám,zo7l:ramprác apracovísk spojených so špecifichým rizikom pre
tehotné ženy, matky do deviateho mesiaca po pórode a dojčiace ženy a zoznamprác
a prac oví sk zakázaný ch mladi staým v prevádzke,
- ročná správa o stave BOZP v prevádzke,
- koncepcia politiky,
- smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajěením v priestoroch spoločnosti,
a ochrane
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-

smernica na kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápOjov a iných
omamných látok na pracovisko,
- smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami,
- smemica na určenie postupov pri vzrriku fuazv a nebezpečnej udalosti,
- smernica - traumatologický plan,
- smernica na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov,
- všeobecné zásady bezpečnéhosprávania sa na pracovisku,
_ urěenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblastiBozP,
_ smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu,
- smemica o minimálnych bezpečnostn;ých azdravotných požiadavkách pri ruěnej
manipulácii s bremenami,
- prevádzkový predpis pre používanieelektrických spotrebičov a ruČného
elektromechanického nálr adia,
- dokumentáciao oboznamovaní a informovaní zamestnancov v oblasti Bozp,
g) výkon oboznamov anía ainformovania v oblasti BOZP v pdslušnej prevádzke a overovanie
zralostí právnych a ostatných predpisov, pokynov a pravidiel na zaistenieBOZP:
- perioáické školenie zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov),
- periodické školenie tretích osób vykonávajúcich činnosťna pracoviskách a v priestoroch

ádrky s vedomím obj ednávateťa,
vstupné školenie BOZP zamestnancov (školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov),
školenie BOZP pri preradení zamestnanca na inú prácu,
mimoriadne školeniezamestnancov,
vstupné školenie tretích osób vykonávajúcich činnosťna pracoviskách a v priestoroch
pt ev ádzky s vedomím obj ednávateťa.
h) vyúetrovanió pracovných urazov, iných úrazov,nebezpečnýchudalostí, registrácia pracovných

-

i)

pr ev

ilrazov,

odborná pomoc pri spracovaní príslušnýchhlásení orgánom dozoru v oblasti
(Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa),

BOZP

3.3 poskytóvatel' je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na

profesionálnej urovni a chrriniť jemu známe záujmy objednávateťa na úseku ochrany Pred
požiarmi a bezpečnosti práce.
3.4 Všetky údaje ainformácie poskytnuté poskytovateťovi v súvislosti s jeho Činnostbu uchOváva v
tajnosii azav'ázlýe sa, že ich nebude rozširovať,okrem prípadov, kedy by bolo ich vyuŽitie
nevyhnutné, alebo za úěelom splnenia tejto zmluvy.
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PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEIA

4

informácie, Údaje a dokladY, ktoré sú
objednávat eI sazavázuje odovzdať poskytovateťovi všetky
spoluPracovať s objednávatel'om
potrebné na splnenie zmluvy. Súčasnesa'zavázljena požiadanie
ohťadu na vlastníckY vďah k objektu,
a umožniť mu vstup do vseíkych objektov organizáciébez
kaŽdej kontrolY Štátneho PoŽiarneho
4.2 objednávater sazavarui" oÁa^it poskytovateťovi termín
pred jej zaéatim,umožniť
doŽoru alebo Inšpektorátu práce na;mené3 3 pracovné dni
poskytovateťovi účasťpri tazae3 kóntrolÓ aŽabezpeéiťúčast'poskytovateťa Pri Prerokovaní

4.1,

zápisnice z každej kontroly.
uvedenú v članku 5 tejto zmluvy,
objednávateť je povinný Žaplatiť poskytovateťovi odmenu

5

ODMENAPOSKYTOVATEÚA

paušálna odmena za služby poskytnutó
súlade so zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, že
EUR + DPH,
poskytovateťom podťa članku 3 zmluvy sa stanovuje mesačne na200
prevodným pdkazom v peňažnom ústave vždy
objednávateť uhradí poskytovateťovi uvedenú čiasiku
odmena za uplynulý
do 14 dní po ao-eeniriaáe vystavenej faktúry, v ktorej bude fakturovaná
m6Že objednávateť wátiť na oPravu
mesiac. Fakíúru, ktorá neobsahuje zakonom stánovené náležitosti,
splatnosti zaéneplynúťažodo dňa doručenia opravenej, resp, doplnenej

v

a doplnenie, priěom lehota

faktúry.

6

PLNENIE v OMEŠKAI\Í

je povinný zaPlatiť znezaP|atenej
že objednávateť je v omeškaní s plnením podťa članku 5,
yo
V
iakaždý áeň omeškania. pdpade porušenia članku 5 zo
,.rrrry *oty z omeškaniu uó.nysk" 0,05
zmluvY. odstuPenie je ÚČinnéodo dňa
strany objednávateťa, poskytovateť má právo oastúpir od tejto

V pdpade,

doručenia odstúpenia objednávateťovi,

7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

túto Povinnosť PoruŠÍ,
7.1 poskytovateť je povinný zaríaďovať záležitosti osobne podťa zmluvy, ak

povinností Podťa tejto zmluvY,
zodpovedá objeánávat ěrovi zaškodu, ktorá mu vzniklďporuŠením
uPozomený
7.2 Zanedostatky zistené pri kontrole, ná ktoré bol objednávatel poskytovatel'om voPred
nenesie
sPlnenie,
ich
na
lehót
stanovením
a ktoré boli zo strany poskytovateia riadne zapísanéso
poskytovateť právnu zodpovednosť,
zanedbania
7.3 Ak objednávateť splnil svoju oznamovaciu povinnost'podťa bodu 4.2 a v dósledku
poskyiovateťa vznikn" St odu objednávateťovi, príP. objednávVteÍ !"d: 1
povinností
"o
titulu zanedbania pir.niu povinností poskytovateťom sankcionovaný, PoskYtovatel'nesie Plnú
zodpovedn osť zatoto zanedbanie svoj ich povinností,

*Ó
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8

zÁvnnnčNn usrnNovENIA

zmluvnými stranami a účinnosťdeň
nasledujúci po zverejnení zmluvy podťa § 47azákonač.4011964 Zb. Obéiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. ZapoviwÉ zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávatel'.
8.2 Zm|lvasauzayára na dobu 24 mesiacov. Vypovedať zmluvu m6že ktorákoťvek zo zmluvných
strán s výpovednou dobou tri kalendárne mesiace. Výpovedná dobazaěína plynúťprÚm dňom

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma

mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej qýpovede.
8.3 Yďahy medzizmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia obchodným

zákonníkom, pdpadne ďalšími všeobecne záv ázný mi právnymi predpismi.
8.4 Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byť urobené len písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.

?Pz-rz

dňa: 2, 3, ZazD
VB rďislave.
romov'senlrlrov
l

Rozvodná

ARCHA
25 -"Á\Y/

,l 0l Bratislava

Jiří Livonec,
Konateť

PhDr. Mgr. Oliga Jarošovrá" PhD
riaditeťka DS ARCHA
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