ZMLUVA
uzatvorená podľa § 269 a nasl.Obchodného zákonníka

1.

Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ :

Názov :
Zástupca :

PhDr. Agáta Sakalová, riaditeľka

♦ IČO :

37945084

♦ DIČ :

2021928117

♦ Bankové spojenie :
♦
♦
♦
♦
♦

1.2.

IBAN :

doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy

Podnikateľské oprávnenie :
telefón: 057/7750627
e-mail: cpppp.he@mail.t-com.sk
web: www.cpppap-humenne.sk

Zhotoviteľ :
Názov:
♦ Zástupca :
♦ IČO :
♦ IČ DPH :
♦ Bankové spojenie:
IBAN :
telefón:
e-mail:
web:
♦ Podnikateľské oprávnenie : Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.13707/P

2.
2.1.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích služieb v budove Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,ul. Mierova 4, Humenné,
vrátane dodávky čistiacich potrieb.Upratovacie práce budú vykonávané denne v pracovných
dňoch od 18,00hod.,v mesiaci júl-august od 15,00hod. v periodicite podľa prílohy č.1.

3.

Doba realizácie, čas plnenia

3.1.

Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán, uzatvára sa na dobu určitú
od 01.09.2018 do 31.08.2020

3.2.

4.
4.1.

Realizácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny sú uvedené Príloha č.1.

Cena za dielo
Cena za realizáciu predmetu zmluvy, bola dohodnutá ako cena úplná a záväzná, stanovená
v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky
č.87/1996 Z.z. za mesiac:
Cena bez DPH
eur
DPH 20 %
eur
Celková cena
eur

4.2.

Vykonávanie prác naviac , je možné len na základe samostatnej objednávky.

4.3

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na rokovanie o úprave dohodnutej ceny ak
dôjde k zmene DPH.

5.

Platobné podmienky

5.1.

Cenu podľa čl. 4.1.zmluvy, za vykonané služby, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, na
základe faktúr zhotoviteľa, ktoré doručí objednávateľovi pravidelne (tj.mesačne)
bezprostredne v nasledujúci pracovný deň, po uplynutí mesiaca.

5.2.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní, odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.3.

Za nedodržanie termínu splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy objednávateľovi, za každý aj začatý deň omeškania.

5.4.

Za deň splnenia záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa,
v prospech účtu zhotoviteľa.

6.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1.

Zmluvné strany dohodli, že vzhľadom na charakter predmetu zmluvy, nestanovujú záručnú
dobu.

6.2.

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené vady a nedostatky
dohodnutého predmetu zmluvy, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do
24 hod. od ich zistenia.

6.3.

Zhotoviteľ je povinný do 24 hod. po uplatnení reklamácie predložiť objednávateľovi písomné
stanovisko k reklamácii s návrhom na jej odstránenie a oprávnené vady a nedostatky
odstrániť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy riadne hospodáriť a disponovať
s hmotným hnuteľným a nehnuteľným majetkom objednávateľa, a tento majetok v rámci
svojích možností chrániť pred poškodením, stratou, zničením alebo znehodnotením, resp.
zneužitím.

6.4.

7.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť všetky upratované priestory.

7.2.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť uzamykateľnú miestnosť vhodnú na

uskladnenie pracovných náradí a čistiacich prostriedkov, vrátane prezliekárne.
7.3.

Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne opatrenia a predpisy
ochrany životného prostredia.

7.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že praceneschopnosť a čerpanie dovoleniek zamestnancov
zhotoviteľa, nebude mať negatívny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

7.5.
Vodné, stočné a spotrebu el. energie, súvisiace s plnením predmetu zmluvy, hradí
objednávateľ.
7.6.
7.7.

8.

Za objednávateľa je povereným pracovníkom kontrolovať plnenie predmetu zmluvy p..........
a za zhotoviteľa p............................
Objednávateľ sa zaväzuje vykonať bezodplatne zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa zo
špecifických prevádzkových predpisov a predpisov BoZP.

Ostatné ustanovenia

8.1.

Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu, je možné len formou písomného dodatku, ktorý
bude platný, ak bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

8.2.

Zmluvné strany dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu
písomne aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2- mesačná a začína plynúť od prvého
dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

8.3.

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, zásady bezpečnosti práce a
podmienky tejto zmluvy.

8.4.

V sporných prípadoch sa vzťahy neupravené touto zmluvou, riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

8.5.

Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa. Je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ
obdržia po dvoch výtlačkoch..

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené a že zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Objednávateľ
V Humennom, dňa ...............................

...............................................
PhDr. Agáta Sakalová, riaditeľka

Zhotoviteľ
V ....................... dňa ..................

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

Príloha č. 1 Harmonogram upratovania a jednotkové ceny za služby

