Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20193048_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 06601 Humenné, Slovenská republika
186155
2021216736
SK 2021216736
SK89 0200 0000 0000 0232 3532
0903 272 402

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MK&Z Security s.r.o.

Sídlo:

Ľubiša 190, 06711 Ľubiša, Slovenská republika

IČO:

50448170

DIČ:

2120330344

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0905760352

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Strážna služba v strediskách organizácie

Kľúčové slová:

strážna služba, bezpečnosť, stráženie, SBS, súkromná bezpečnostná služba, ochrana
objektu, fyzická ochrana objektov, hliadkové služby,

CPV:

79713000-5 - Strážne služby; 79710000-4 - Bezpečnostné služby

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Strážna služba v strediskách organizácie

Funkcia
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v areáli technicko-prevádzkového strediska a administratívneho strediska
Technických služieb na ulici Kudlovskej 15 a Sninskej 27/1018 v meste Humenné v ktorých sa nachádzajú garáže pre
pracovné mechanizmy , vrátnica, administratívna budova, separačná hala a ďalšie súvisiace objekty.
Výkon strážnej služby spočíva hlavne v zabezpečení ochrany majetku objednávateľa a to splnením týchto hlavných bodov :
1) zabránenie odcudzeniu majetku ,jeho strate , zneužitiu, poškodeniu, zničeniu alebo zabráneniu vandalizmu na uvedenom
majetku
2) zabránenie neoprávnenému vstupu osôb alebo neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov
3) pochôdzková činnosť so zameraním na ochranu majetku a prevenciu
4) kontrolovať neporušenosť oplotenia, funkčnosť osvetlenia, prípadné nedostatky zapísať do Knihy výkonu strážnej služby - v
časti - Závady,
5) vykonávať fyzicky kontrolu objektu v časovom limite minimálne raz za 60 minút, o vykonaných kontrolách viesť
časovo-chronologický záznam v Knihe výkonu strážnej služby,
6) vykonávať stráženie objektu v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu v zmysle Zákonníka práce,
Smernice pre výkon strážnej služby, Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pravidlá slušného správania sa a
vystupovania na verejnosti,
7) viesť písomný záznam o priebehu služby,
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8) v prípade mimoriadnej udalosti súvisiacej s výkonom strážnej služby, odborne spôsobilá osoba musí bezodkladne
informovať svojho nadriadeného a vedúceho úracovníka príslušného strediska a spíše záznam o udalosti, v ktorom uvedie jej
priebeh, časové údaje a osobné údaje zúčastnených osôb,
9) v prípade, že dôjde k zadržaniu osoby podozrivej z krádeže alebo poškodenia stráženého majetku, odborne spôsobilá
osoba je povinná bezodkladne informovať políciu a vedúceho pracovníka príslušného strediska
10) Plnenie úloh požiarnej ochrany
Výkon strážnej služby musí byť zabezpečený len odborne spôsobilými osobami, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom
č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stráženie a ochrana sa vykonáva nepretržitou službou 24 hodín denne počas dní pracovného voľna a pokoja. Počas
pracovných dní bude dodávateľ poskytovať službu v areáli technicko-prevádzkového strediska na Kudlovskej ulici od 14:00
od. do 6:00 hod. nasleducúceho dňa. Na dvore administratívneho strediska na Sninskej ulici od 15:00 hod. do 6:00
nasledujúceho dňa. Táto strážna služba sa bude denne vykonávať dvoma odborne spôsobilými pracovníkmi (jeden na
Kudlovskej a jeden na Sninskej ulici)
Strážna služba bude vykonávaná statickou službou na vrátnici v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami v stráženom
objekte.
Objednávateľ požaduje, aby odborne spôsobilé osoby používali pri poskytovaní strážnej služby jednotné uniformy s jasne
označeným názvom dodávateľa (SBS) a s uvedením mena odborne spôsobilej osoby na viditeľnom mieste na prednej hornej
časti rovnošaty a ďalej používali vecné bezpečnostné prostriedky.
Technické vlastnosti

Jednotka

celkové obdobie vykonávania strážnej služby

rok

1

Predpokladaný počet hodín za celkové obdobie výkonu
strážnej služby

hodina

13 287

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ musí mať oprávnenie - licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti).
V prípade zmeny odborne spôsobilých osôb je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi tieto zmeny písomne, najneskôr v
deň vykonania zmeny.
Dodávateľ je povinný vystaviť každý mesiac faktúru za služby poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci. K faktúre bude
priložený Protokol o poskytnutí služieb za predchádzajúci mesiac v súlade s bodom 6.7.6. Obchodných podmienok
elektronického trhoviska 2. časť - Všeobecné zmluvné podmienky účinných od 18.4.2016.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Mesačná výška úhrady bude podľa skutočne odpracovaných hodín za príslušný mesiac
Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy je možné ukončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou aj odstúpením od
zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Názov

Upresnenie

Dodávateľ je povinný najneskôr do
5 pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy predložiť
objednávateľovi úradne overenú
kópiu Licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby podľa zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o
súkromnej bezpečnosti).

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
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Dodávateľ je povinný pred začatím
poskytovania služby najneskôr do
28.2.2019 predložiť objednávateľovi
zoznam odborne spôsobilých osôb zamestnancov vykonávajúcich v
jeho mene predmet plnenia podľa
tejto zmluvy s uvedením mena,
priezviska, čísla preukazu odbornej
spôsobilosti a doby platnosti
uvedených preukazov.

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

V prípade škody spôsobenej
objednávateľovi alebo tretím
osobám zavinenej dodávateľom pri
plnení predmetu zmluvy, uplatní
objednávateľ u dodávateľa náhradu
škody.
Dodávateľ a odborne spôsobilé
osoby sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach
zistených pri výkone strážnej služby
aj po ukončení zmluvného vzťahu.
Táto mlčanlivosť je časovo
neobmedzená.

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

Dodávateľ je povinný dodržiavať
všetky platné právne predpisy
týkajúce sa požiarnej ochrany a
BOZP.

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

Dodávateľ nesmie ponechať
strážené objekty voľne prístupné
bez dozoru.

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

Dodávateľ je povinný 28 . 2. 2019
za prítomnosti povereného
zamestnanca zo strany
objednávateľa vykonať obhliaku
areálu kde bude podľa zmluvy
vykonávať strážnu činnosť a
písomne preberie všetky kľúče,
ktoré budú pre vykonávanie jeho
funkcie potrebné. ( k 29.2. 2019 je
povinný všetky prevzaté veci
odovzdať poverenému
zamestnancovi zo strany
objednávateľa)
2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Humenné

Obec:

Humenné

Ulica:

sninská 27

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.03.2019 00:00:00 - 29.02.2020 23:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

hodinova sadzba

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3,38 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4,05 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.01.2019 13:28:01
Objednávateľ:
Technické služby mesta Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MK&Z Security s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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