ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
V zastúpení:
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.MPH – hlavný hygienik
Slovenskej republiky
IČO:
00607223
DIČ:
2020878090
IČ DPH:
SK2020878090
Bank. spoj.:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0013 5898
(ďalej len objednávateľ)
a
Dodávateľ:
Sídlo:

CWS- boco Slovensko, s. r. o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Obchodné a logistické centrum:
M. R. Štefánika 87
920 01 Hlohovec
V zastúpení : Michael Malý – konateľ
Mgr. Martin Moravčík - prokurista
IČO:
314 110 45
DIČ:
2020396125
IČ DPH:
SK2020396125
Bank. spoj.: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK26 1100 0000 0026 2023 0287
Zapísaná:
Obchod. register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 25158/B

(ďalej len dodávateľ)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je
bezpečnostných rohoží
a rozmeroch.
Rozmer Farba rohože
rohože v
cm
85 x 150 Sivý melír
115 x 200 Sivý melír

prenájom
resp. zabezpečovanie servisu výmeny
– zachytávajúcich nečistotu v nasledovných počtoch

Počet Cena za 1 výmenu / 1ks bez
ks
DPH,
v cykle 14 dňovom v Euro
3,10
4
4,15
3

2. Servisná služba, ktorú poskytuje dodávateľ, predstavuje: Odborné vyčistenie a ošetrenie
„Bezpečnostných rohožiek “, ich dopravu, výmenu a uloženie v priestoroch určených
užívateľom v dohodnutých časových lehotách podľa tejto zmluvy.
3. „Bezpečnostné rohožky “ zachytávajúce nečistoty sú majetkom dodávateľa a v prípade
ich poškodenia alebo straty zodpovedá za ne objednávateľ. Škodu, prípadne stratu je
objednávateľ povinný okamžite uhradiť v súlade s platným cenníkom dodávateľa bez
ohľadu na to, akým spôsobom ku škode , príp. strate došlo, s výnimkou, že sa tak
stalo zavinením dodávateľa. Po ukončení zmluvy si dodávateľ rohože zoberie.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom
zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom znení
vrátane dodatkov a príloh. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2022 do
31.12.2024. Zmluvu možno vypovedať i bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2
mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.
5. Dodávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu maximálne o mieru
čistej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok. Takisto je oprávnený primerane jednostranne zmeniť dohodnutú cenu
v prípade zmeny nepriamych daní (najmä DPH).
6. Všetky platby podľa tejto zmluvy sa budú raz mesačne fakturovať faktúrou splatnou 30
dní odo dňa jej vystavenia, pričom mesačný paušál bude fakturovaný mesiac vopred.
Platby sa budú vykonávať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa
uvedený v záhlaví zmluvy. V prípade omeškania objednávateľa s akoukoľvek platbou
je dodávateľ oprávnený objednávateľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. Dodávateľ poskytne objednávateľovi do prechodného užívania predmet zmluvy
a jeho výmenu v dohodnutých termínoch. V prípade, že objednávateľ neumožní
dohodnutú výmenu, je povinný za službu zaplatiť, ako keby sa dohodnutá výmena
uskutočnila.
8. Výmena sa vykonáva v cykloch 1 x za 14 dní po celý rok.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezhody vyplývajúcej alebo súvisiacej s touto
zmluvou bude spor riešiť prislúchajúci súd v zmysle platnej legislatívy Slovenskej
republiky.
10. Postúpenie pohľadávok podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa
sa zakazuje. Postúpenie pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za

podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas
Ministerstva zdravotníctva SR.

II.
Miesto plnenia zmluvy
Predmetné rohožky bude poskytovateľ vymieňať na adrese:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45
Bratislava.

III.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.

2.

V prípadoch výslovne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej
a vážnej vôle prejavenej určito a zrozumiteľne. Zmluvu uzatvorili dobromyseľne
a v dobrej viere, neuzatvorili ju v tiesni, pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: .................................
Objednávateľ:

Dodávateľ

..........................................................
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas , PhD.,MPH
hlavný hygienik
Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky

.......................................................
Michael Malý
konateľ
CWS- boco Slovensko, s. r. o.

.........................................................
Mgr. Martin Moravčík
prokurista
CWS- boco Slovensko, s. r. o.

