
ZMLUVA č. 03 0B2021SAF
o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnei služby

uzatvorená podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov uzatvorená medzi zmluvnými stranami

člÁtvox I
Zmluvné strany

Odberateť: Domovsociálnych služieb SYNNÓMIA
v zriaďovatelskÓ; pósobnosti Žitinsteno samosprávneho kraja
Sv. Gorazda2978/3,010 0B Žilina
Prevádzka: Ul. Sv. Gorazda2978/3,2977 /2,010 08 Žilina

Moyzesova 9!2 /27, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Aneta Vavríková, riaditel'ka
ICO:00 647 69t
DIČ:2020689297
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7 000485214/8 1 b0
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0048 5274

(d'alej len,,odberatel"')

a

Dodávateť: SAFIRS, s.r.o.
Zarevúca S039/tC
034 01Ružomberok
Zastúpený: |UDr. Ing. Martin Pethó, MBA - konatel'
lčo: gaqzzal+
IČ npH: SK2021BB5206
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Ružomberok
Číslo účtu: t1g06657s3 /0200
IBAN: SK32 0200 0000 0018 90665753
Obchodný register: Okresný súd v Žiline
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 15535/L

(d'al ej l en,, do dáv atel"')

Dodávatel'a odberatel'sú v ďalšom texte spoločne označovaní tiež iba,,zmluvné strany"
alebo,,strany".
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k) zabezPeČuje a vykonáva školenie o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci, pre
jednotlivé fakt9ry práce a pracovného prostredia, kde to vyžadujl legisiatíva (nápr.
Práca s chemiclqfmi látkami, biologickými faktormi, manipulácia i bremenami, práca
so zobrazovacími jednotkami). Akreditované školenie na vykonóvanie predlekárskej
prvej pomocí (s uystavením potvrdenia o absolvovaní kurzu na zdklade osvedčeníá
o akredÍtácii kurzu pruej pomoci uydaného MZ SR pre spoločnosť SAFIRS, s.r,o.) je
účtovné samostatne.

Z.Z. Ú|ohY Pracovnej zdravotnej služby vykonávajri odborní zdravotnícki pracovníci
kvalifikovaní na qfkon pracovnej zdravotnej služby.

2.3. Predmet Pracovnej zdravotnej služby uvedený v bode 1 tohto článku realizuje
dodávatel' formou:
o telefonic\ých, osobných a písomných konzultácií
. vypracovávanie písomných dokumentácií, dokladouo prednášok, školení,
o osvetovejčinnosti.

Osobné konzultácie, prednáš}qy, školenia a osvetovú činnosť bude dodávatel' vykonávať
v mieste prevádzok odberatel'a:

o Ul. Sv. Gorazda2978/3,2977 /2,010 08 Žilina
. Ul. Sv. Gorazda2977 /2,010 08 Žilina
o Moyzesova 912 /27 ,010 01Žilina

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

člÁtvox ttt
Záv ázky zmluvných strán

3.1 Dodávatel' sa zavázuje zá|ežitosť zariadiť, uskutočniť a postupovať pri tom s
odbornou starostlivosťou, podl'a pokynov a záujmov odberatel'a. lodáuatel' je povinný
odberatel'ovi bez zbytoČného odkladu oznámiť všetlry ním zistené skutočnosii, t<tore uy
mohli ovPlyvniť alebo zmeniť pokyny alebo záujmy odberatel'a. Od pokynov odberatela
sa smie dodávatel'odchýliť iba vtedy, ak je to nevyhnutne naliehavé vzhládom na záujmy
odberatel'a a len vtedy, ak nie je možné včas získať súhlas odberatel'a. Odberatet'tymtó
výslovne urČuje dodávatel'ovi hlavn é záujmy a priority svojej obchodnej činnosti a
dodávatel' sazavázuje ich pri svojej činnosti podl'a tejto zmluvy dodržiavať a rešpektovať.

3.2 Činnosti, ktoré sa dodávate|' zavázule uskutočňovať pre odberatel'a bude vykonávať
odbornými zdravotníckymi pracovníkmi kvalifikovanými na qýkon Pracovnej záravotnej
sluŽbY a to buď zamestnancami dodávatel'ovi alebo inými osóbami, ktoré zabezpečí pré
Plnenie dodávatel'. Za Činnosť zodpovedá odberatel'ovi tah ako by ju vykonával sám,
vrátane zodpovednosti za Škodu, ktorú prípadne tieto tretie osoby sp-ósobia.

3.3. Dodávatel' je oprávnený využívať pri plnení tejto zmluvy tretie osoby. Za ich činnosť
zodPovedá odberatel'ovi tak, ako by ju vykonával sám, vrátane zodpovednosti za škodu,
ktorú prípadne tieto tretie osoby spósobia.
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4.3. V PríPade, ak faktúra nie je vystavená v zmysle tejto zmluvy alebo neobsahuje
PredPÍsané náleŽitosti daňového dokladu v zmysle platnej legislaiírry, alebo obsahuje
nesPrávne Údaje, má Odberatel' právo vrátiť ju do uplynirtia tórminu splatnosti
Dodávatel'ovi. Lehota splatnosti upravenej faktúry'začne vtikomto prípade ptynrir až od,
dňa doruČenia oPravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. V
PríPade, ak Odberatel' neuhradí vyfakturovanú čiaŠtku vo vyššie spomenutej lehote
sPlatnosti, Dodávatel' je oprávnený pozastaviť q.fkon činnosií fokróm nevyhnutných
P{Pldov ako naPr. pracovný úraz, požiar, atď.) á zadržať uyp."iou"nú dokumentáciu
BOZP a OPP do doby uhradenia dlžnej sumy.

4.4. V PríPade ak dodávatel'ovi vzniknú mimoriadne náklady, ktoré budú súvisieť so
zmenami Úloh Pracovnej zdravotnej služby, ktoré by vyplynuii z ďalších pokynov alebo
nedostatku informácií od odberatel'a, alebo s prekážŘami, chybami spósobenými
odberatel'om a následnou prácou najviac, prípadne inými okolnosťami týkajúcimi sa
odberatel'a alebo zmenou legislatívy, za ktoré nie je áodávatel' zodpoveáný, navrhne
dodávatel' ÚPravu odplaťy odberatel'ovi. Fakturácia za tieto mimoriadne náŘlady bude
vYkonaná len po vzájomnej dohode zmluvných strán na základe písomného d-odatku
k tejto zmluve.

4.5. Dodávatel' je platitel'om DPH podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoťy.

črÁnox v
Doba trvania zmluvy

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom t. g. 2021 po jej podpísaní
objdvoma zmluvnými stranami a je uzavretá na dobu určitú _ na dva ioký oď plainosti
a účinnosti zmluvy, t. j. do 31.8. 2023.

5.2, Táto zmluva móŽe byť písomne vypovedaná ktoroukol'vek zo strán v dvojmesačnej
výPovednej lehote, ktorá zaČne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bude q;ipoved'doručená druhej strane.

5.3. Ku dňu ÚČinnosti qfpovede zaniká závázok dodávatel'a uskutočňovať činnosů na
ktorú sa zaviazal. Ak by qimto prerušením činnosti vznikla odberatel'ovi škoda, je
dodávate]' povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ák
odberatel'tieto opatrenia nemóže urobiť ani pomocou iných osób a poŽi"d" dodávatel,a,
aby ich urobil sám, je dodávatel'na to povinný.

5.4. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán o ukončení jej
platnosti.

5,5,Závázok dodávatel'a zaniká zánikom spoločnosti, ak je právnickou osobou.
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B.Z. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Dodávatel'berie
na vedomie, Že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a
zákona Č. 2n/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberatel'a.

B.3. AkékolVek zmenY a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a
musia byť odsúhlasené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.-

B.4. Ostatnévzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

B.5. ÚČastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom a vo všetkom jej
Porozume|i, Že táto zmluva je prejavom ích vážnej a slobodnej vóle, že ju nuurau.áli
v tiesni za nápadne neqfhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

8.6, Doteraz P|atná ZMLUVA č. 05082019SAF o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej
službY zo dňa 31. B. 20t9, ktorá bola medzi Dodávatel'om a Odberatel'om riadne
uzatvorená, vrátane dodatkov k tejto zmluve č. ! zo dňa 31.8.2 0t9 a č. 2 zo día 3L5.202t
po dohode oboch strán strácajú platnosť ku dňu podpísania tejto zmluvy.

V Žiline dňa 31. 8.202I v Žiline dňa 31. 8.202I

Dornov st
s]

Sv. Gclrazda 1C' Vysun
Sv. Gorzda 2977
ičo: oo6+zogt ntč; l

Ing. Aneta Vavríková
riaditel'ka DSS Synnómia

).
-)
,roJ

-ó

MUDr. Soňa Cisariková
SAFIRS, s.r.o, - odd. PZS,

splnomocnená na úkony PZS
spoločnosti Safirs, s,r.o.
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