Z M L U V A č. 2011/00220246
o poskytovaní upratovacích služieb
uzavretá v zmysle § 536 Zákona NR SR č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:

Odberateľ:

Dodávateľ:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v MARTINE
Kuzmányho 27
Na Lány 44
036 80 MARTIN
010 03 ŽILINA
IČO:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

17335621
2020598899
Štátna pokladnica
000000-7000166977/8180

35120673
1033814584
Československá obchodná banka
607115613/7500

Zastúpený:

MUDr. Tatiana Červeňová
regionálny hygienik
MZ SR Bratislava

Mgr. Vladimír Olašák

Odberateľ

Dodávateľ

Zriaďovateľ:
Ďalej
v zmluve:

OÚ Žilina, Živnostenský register č. 511-19708

I. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je výkon služieb upratovania a čistenia priestorov v budove „A“ a „B“
objednávateľa, podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
1.2. Obsah a rozsah vykonávaných prác je stanovený v prílohe č. 2.
1.3. Okrem upratovania a čistenie podľa bodu 1.2 dodávateľ dva krát za rok umyje okná na budove „A“
a prízemí budovy „B“.
1.4. Dodávateľ v rámci poskytovanej služby upratuje okolie smetných košov.
1.5. Dodávateľ v rámci upratovacej služby upratuje dvor pred budovou „A“ a „B“.
II. Cena a úhrada za poskytovanú službu
2.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená nasledovne:
- zmluvná cena bez DPH 299,-€/mesiac,
- sadzba DPH

20 %

- cena s DPH

358,80 €/mesiac

slovom: tristopäťdesiatosem eur, osemdesiat centov.
2.2 V cene sú zahrnuté aj čistiace prostriedky a iné prostriedky potrebné pre zabezpečenie služby.
2.3 Cenu za plnenie predmetu zmluvy uhradí odberateľ na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí
odberateľovi po skončení kalendárneho mesiaca.
2.4 Lehota splatnosti je štrnásť dní od doručenia faktúry odberateľovi.
2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za deň úhrady sa považuje deň, v ktorom budú peňažné prostriedky pripísané
na účet dodávateľa.

2.6 Ak nebude daňový doklad po stránke vecnej a daňovej správne vystavený, odberateľ ho vráti dodávateľovi
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplneného, alebo prepracovaného daňového
dokladu odberateľovi.
III. Povinnosti dodávateľa
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje upratovacie práce vykonať s maximálnou odbornou starostlivosťou a dbať na to, aby
nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa.
3.2 Dodávateľ určí zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v rámci tejto zmluvy.
3.3 Dodávateľ zabezpečí vystrojenie svojich zamestnancov vrátane materiálno-technického zabezpečenia na
vlastné náklady.
3.4 V prípade požiaru, alebo inej výnimočnej situácie, upovedomiť oprávnené osoby odberateľa a aktívne sa
podieľať na likvidácii.
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť pre zamestnancov vykonávajúcich plnenie tejto
zmluvy školenia BOZP a PO. Za pracovné úrazy svojich zamestnancov zodpovedá dodávateľ.
3.6 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku jeho činnosti.
3.7 Dodávateľ zabezpečí ochranu údajov o objednávateľovi a zaviaže zamestnancov povinnosťou mlčanlivosti
o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone prác dozvedia.
IV. Personál dodávateľa
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje nasadiť spoľahlivý pracovný personál a zabezpečiť jeho kontrolu pri plnení predmetu
zmluvy.
4.2 Pri plnení prác bude personál dodávateľa prísne dodržiavať organizačný poriadok, pravidlá bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pri práci a zásady protipožiarnej ochrany. O zaškolení personálu dodávateľa sa
vedie evidencia priamo u dodávateľa.
4.3 Zamestnancov dodávateľa riadi dodávateľ. Všetky pripomienky, organizačné požiadavky a prípadné
sťažnosti zo strany odberateľa vybavuje zástupca dodávateľa.
V. Čistiaci materiál a technické prostriedky
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje používať technické pomôcky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré sú vhodné pre
použitie u odberateľa, sú zdravotne nezávadné a nepoškodzujú čistený objekt a zariadenie objektu.
VI. Doba výkonu čistiacich a upratovacích prác
6.1 Upratovacie a čistiace práce bude dodávateľ zabezpečovať vo vzájemne dohodnutom čase v pracovných
dňoch v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
VII. Záruky
7.1 Dodávateľ zodpovedá za poskytnutie odborne vykonávaných čistiacich a upratovacích služieb.
7.2 Výkony poskytované dodávateľom zodpovedajú zmluvným dohodám, ak odberateľ neoznámi reklamáciu.
Ak majú vykonané čistiace a upratovacie práce kvalitatívne nedostatky, je ich dodávateľ po oznámení
odberateľom povinný bezodkladne odstrániť.
VIII. Zodpovednosť
8.1 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri čistiacich a upratovacích prácach zavinené ním, alebo
jeho personálom.
8.2 Za škody ktoré neboli písomne do troch pracovných dní od zistenia odberateľom oznámené dodávateľovi,
nepreberá dodávateľ zodpovednosť.
8.3 Dodávateľ zodpovedá za škody aj po lehote uvedenej v bode 8.2 v tých prípadoch, keď odberateľ
jednoznačným spôsobom preukáže, že ju spôsobil dodávateľ alebo jeho personál.
8.4 Dodávateľ vyhlasuje, že uzavrel zákonné poistenie pre možné vzniknuté škody, ktorým sa na požiadanie
preukáže.
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IX. Práva povinnosti odberateľa
9.1 Odberateľ zabezpečí, aby upratované priestory boli sprístupnené určenému personálu dodávateľa , za tým
účelom. je dodávateľ povinný vopred písomne a v súrnych prípadoch aj telefonicky oznámiť odberateľovi
základné identifikačné údaje osôb vykonávajúcich práce podľa predmetu tejto zmluvy u odberateľa.
Odberateľ poučí určený personál dodávateľa o bezpečnosti pri práci a požiarnych opatreniach v objekte,
v ktorom sú práce vykonávané.
9.2 Odberateľ bezodkladne uplatní prípadné reklamácie na plnenie predmetu zmluvy u zástupcu dodávateľa.
9.3 Odberateľ poskytne bezplatne vodu a elektrickú energiu potrebnú na vykonanie čistiacich a upratovacích
prác.
X. Účinnosť a výpovedná lehota zmluvy
10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.februára 2011 do 31. decembra 2013.
10.2 Zmluvný vzťah možno pred uplynutím dojednanej doby skončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán
alebo výpoveďou odberateľa.
10.3 Výpoveďou možno ukončiť zmluvný vzťah z dôvodu neplnenia si povinností dodávateľa dohodnutých
v tejto zmluve, hoci bol na túto skutočnosť dodávateľ písomne upozornený. Výpovedná lehota je jeden
mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
10.4 Výpoveďou možno ukončiť zmluvný vzťah aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trin mesiac a začne
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
10.5 Zmluva zaniká:
a)

vyhlásením konkurzu na majetok dodávateľa

b) zrušením alebo zánikom zmluvných strán
XI. Záverečné ustanovenia
11.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
11.2 Táto zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý je riadne odsúhlasený a podpísaný
oboma zmluvnými stranami.
11.3 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán Zákonom č. č.513/1991
Zb. obchodný zákonník.
11.4 Zmluvné strany si určili svojich zástupcov, ktorí sú kompetentní riešiť konkrétne otázky plnenia predmetu
zmluvy:
- za odberateľa: p. Július Krčméry
- za dodávateľa: p. Katarína Janoušová, vedúca upratovacích prác.
11.5 Nevyhnutnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
a)

Príloha č. 1 zoznam priestorov určených na upratovanie a čistenie,

b) Príloha č. 2 obsah a rozsah vykonávaných prác,
11.6Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prejednaní, podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi
vlastnoručnými podpismi.
11.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.2.2011.
V Martine, dňa 20. januára 2011.
Za odberateľa:

_____________________________
MUDr. Tatiana Červeňová
regionálny hygienik
vedúci služobného úradu

Za dodávateľa:

________________________________
Mgr. Vladimír Olašák
majiteľ
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Príloha č. 1 ku zmluve č.2011/0022024
Zoznam priestorov na upratovanie a čistenie
Číslo
miestnosti

Názov miestnosti budova "A"

P o s c h o d i e II.
23 a Chodba
23 b Chodba
24 a WC muži
24 b WC ženy
25 Miestnosť upratovačky
26 Umyvárka
27 Schodište
Poschodie II. spolu
P o s c h o d i e I.
9 Regionálny hygienik
9 a Umyvárka RH
10 Sekretariát RH
12 Námestník HTÚ
16 a Chodba
16 b Chodba
17 Shodište
18 a WC muži
18 b WC ženy
19 Miestnosť upratovačky
20 Umyvárka
Poschodie I. spolu
Prízemie
1 Vstupná chodba
2 Chodba
8 Chodba
9 WC ženy
10 WC muži
11 Schodište
13 Zasadačka
Prízemie spolu
Plocha spolu

Číslo
miestnosti

Názov miestnosti budova "B
Prízemie
1 Vstupná chodba
3 Chodba mykológia
4 Chodba prevádzka
5 WC mykológia
6 WC prevádzka

15 Schodište
Prízemie spolu
Plocha spolu
Plocha spolu budova "A + B"

Rozmer miestnosti
[m]

Rozmer miestnosti
[m2]

14,10 *
5,68 *
2,30 *
1,40 *
1,00 *
1,00 *
5,68 *

2,39
2,39
2,36
2,60
1,10
1,10
3,00

33,70
13,58
5,43
3,64
1,10
1,10
17,04
75,58

6,17
1,20
5,39
5,39
2,39
5,67
14,10
5,68
2,30
1,40
1,00
1,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5,67
2,36
5,67
3,13
2,85
2,39
2,39
3,00
2,36
2,36
1,10
1,10

34,98
2,83
30,56
16,87
6,81
13,55
33,70
17,04
5,43
3,30
1,10
1,10
167,28

5,63 *
14,65 *
2,39 *
2,54 *
3,14 *
5,68 *
17,10 *

3,18
2,39
5,68
2,36
2,36
3,00
5,67

17,90
35,01
13,58
5,99
7,41
17,04
96,96
193,89
436,76

Rozmer miestnosti
[m]
9,95 *
2,68 *
2,68 *
1,65 *
1,10 *
2,90 *
3,00 *

3,00
8,23
5,23
3,88
5,68
1,70
5,68

Rozmer miestnosti
[m2]
29,85
22,06
14,02
6,40
6,25
4,93
17,04
100,54
100,54
537,30

Okná na budove „A“ a prízemí budovy „B“
Okolie smetných košov
Dvor pred budovou „A“ a „B“
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Príloha č. 2 ku zmluve č. 2011/0022024

Obsah a rozsah vykonávaných prác
1. Kancelárie
a) upratovanie 3-krát za týždeň(pondelok, streda. piatok)
- umývanie podlahy,
- vysávanie kobercov,
- vyprázdňovanie odpadkových košov,
- doplňovanie sáčkov do odpadkových košov,
- utieranie prachu z voľných plôch písacích stolov,
- utieranie prachu z parapetov,
- utieranie prachu z nábytku do 1,5 m na vlhko,
b) upratovanie 1-krát za týždeň (streda):
- utieranie telefónov a PC techniky,
- umývanie vstupných dverí,
c) upratovanie 1-krát mesačne (priebežne v strede kalendárneho mesiaca):
- utretie prachu z nábytku nad 1,5 m na vlhko,
- čistenie a ošetrenie nábytku,
- čistenie stoličiek,
2. WC a umyvárka
a) denné upratovanie:
- vyprázdňovanie odpadkových košov,
- doplňovanie sáčkov do odpadkových košov,
- čistenie sanitárnych predmetov,
- čistenie kachličiek okolo umývadiel,
- umývanie podlahy,
- odstraňovanie nečistôt z povrchu dverí,
- čistenie zrkadiel,
b) upratovanie 1-krát mesačne (priebežne v strede kalendárneho mesiaca):
- čistenie kachličiek a ich dezinfekcia komplet,
- čistenie dverí a zárubní,
3. Zasadačka
upratovanie 1-krát táždenne:
- vysávanie kobercov,
- umývanie podlahy,
- utieranie stolov, stoličiek, parapetných dosiek,
4. Chodby:
denné upratovanie:
- umývanie podlahy,
5. Okná:
- umývanie okien – dva krát ročne,
6. Okolie smetných košov a dvora pred budovou „A“ a „B“:
- denné zametanie,
7. Koberce:
- tepovanie kobercov 1-krát ročne,
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