m

KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLAST|:
-

prevencia

ZMLUVA

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- pracovnej zdravotnej služby

,ochranYWii::ffi;

Číslo06l2022tLB

o vykonávaní, zabezpečovaní a sprostredkovaní služieb civilnej ochrany uzatvorená v zmysle §269 0bchodného zákonníka

č. 513/1991 Z.z. medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. l, - zMLuvNÉ sTRANy
1. Objednávatel' Domov

sociálnych služieb SYNNÓMA

miesto podnikania / sídlo: Sv. Gorazda 297813,010 08 Žilina
štatutárny zástupca: lng. Aneta Vavríková, riaditel'ka

tčo:oo 647

691

DlČ: 2020689297
bankové spojenie: štátna pok|adnica
IBAN: SK71 B180 0000 007000485214

zápis: (nezisková organizácia)
/d'alej len Objednávatel'/

2.

Dodávatel'

LB-prevencia s.r,o.
miesto podnikania: ul. Vysokoškolákov 1760/,13, 010 08 Žilina
štatutárny zástupca: lng. Luboš Banas, konatel' spoločnosti

lčo: sz 805 476
DlČ:2121155102

lč opH: sK2121155102
bankové spojenie: Fio banka a.s.
IBAN: SK03 8330 0000 002301740781

zápis: (v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo:73759/L)
/d'alej len Dodávatel7

čl. ll. - pREDMET pLNENlA zMLUvy
Dodávatel' sa zavázuje, že bude vykonávat', zabezpečovat' a sprostredkovávat' pre Objednávatel'a činnosti týkajúce sa
služieb civilnej ochrany v súlade so všeobecnými právnymi predpismi v nasledovnom rozsahu:

Civilná ochrana (d'alej len CO):
2.0'1 Vykonanie vstupného auditu za účelomposúdenia stavu CO u Objednávatel'a s následným vystavením zápisu so

zistenými skutočnosťami.
2,02 Yypracovanie, vedenie a aktualizácia požadovanej dokumentácie z civilnej ochrany (najmá):
- plán ochrany zamestnancov a osób prevzatých do starostlivosti,
- plán varovania a vyrozumenia,

- plán zabezpečenia prostriedkov individuálnej ochrany,
- plán ukrytia,
- plán evakuácie,
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-

organizácia jednotiek civilnej ochrany, (štábu CO, odborných jednotiek C0)
odborná príprava jednotiek civilnej ochrany,

- príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc,

- zoznam špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany pre zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
(pokial' je nutný)

prevádzkový predpis na skladovanie, ošetrovanie a výdaj materiálu civilnej ochrany,
- vnútorný predpis o poskytovanívecných prostriedkov spoločnosti orgánom štátnej správy alebo obciam pri
mimoriadnych udalostiach,
-

2.03 Vykonanie overenia účinnosti plánu ochrany zamestnancov a osób prevzatých do starostlivosti 1x za 3 roky.
2.04 Účast'pri všetkých kontrola zo strany obvodného úradu so zameraním na civilnú ochranu.

2.05 Poskytovanie poradenskej činnosti pre Objednávatel'a v oblasti civilnej ochrany,

čl. lll, - MlEsTo A RozsAH pLNENIA
Dodávatel'sa zavázuje plnit' predmet zmluvy nasledovne:

3.1

Vypracovanie zápisu o vstupnom audite podl'a bodu 2.0'| a vypracovanie dokumentácie CO podl'a bodu 2.02tejto
zmluvy do 30 dní od účinnostizmluvy,

3,2

Aktualizácia dokumentácie CO v súlade s platnou legislatívou a oboznámenie s aktualizáciou zamestnancov
Objednávatel'a v lehote do 30 dní od účinnostizávázného právneho predpisu CO alebo interného predpisu
Objednávatel'a !ýkajúceho sa CO.

3.3

Ostatné služby CO uvedené v tejto zmluve bude Dodávatel' vykonávat' a zabezpečovat' v stanovených termínoch
podl'a všeobecnezávázných právnych predpisov pri súčinnostiobjednávatel'a.

3,4

Miesto plnenia predmetu zmluvy

je:

1.

Areál Domova sociálnych služieb SYNNÓM|A na ul. Sv, Gorazda 297813,

žilina
2. Objekt Domova sociálnych služieb SYNNÓMA

na ul. Moyzesova27,Žilina

čl. v, - cENA A pLAToBNÉ poDMlENKy

4,1 Zmluvné strany sa

za vykonanie vstupného auditu a vystavenie zápisu zo
vstupného auditu v zmysle Čl. l. bodu 2.01 tejto zmluvy, d'alej vypracovanie dokumentácie CO v zmysle čl, l. bodu 2.02
tejto zmluvy vo výške 240,- eur.
dohodli na jednorazovej odmene

4,2

Za jednotlivé Činnosti uvedené v čl. l. (predmete zmluvy) bodoch 2.03 - 2.05 sa zmluvné strany dohodli na paušálnej
platbe vo výške 180,- eur štvrttočneza miesto plnenia podl'a bodu 3.4 tejto zmluvy.

4.3

FakturaČnéobdobiejepodl'atejtozmluvykalendárnyštvďrok.Kdohodnutej
bude účtovanápríslušná DPH,

4,4

cenepodl'abodov4.1 ,4.2tejtozmluvy

Faktúra za Štvrt'ročnépoplatky bude vystavená vždy k poslednému dňu posledného mesiaca príslušnéhoíakturačného
obdobia, v ktorom boli poskytnuté služby podl'a predmetu plnenia zmluvy. Faktúra bude Objednávatelom uhradená

vŽdy do 'l4 dní odo dňa doručenia faktúry od Dodávatel'a na účetšpecifikovaný v tejto zmluve.

4,5

Pre prípad poruŠenia zmluvnej povinnosti obsiahnutej v bode 4,1 až4,4 tohto článku tejto zmluvy zaplatí Objednávatel'
Dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% zdlžnej sumy za každý deň omeškania, tým nie je dotknutý nárok
Dodávatel'a na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku Vll. bod7.2 písm. c) predmetnej zmluvy,
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čl. v. _ povlNNosTlzuluvnÝcn

srnln

Povinnosti Objednávatel'a:

5.'| Predložiť Dodávatelbvi kópie živnostenských listov resp. koncesií, zoznam pracovných činností,potrebnú
dokumentáciu CO a poskytnúť všetky informácie potrebné nato, aby Dodávatel'mohol riadnym spósobom zabezpečiť
plnenie predmetu zmluvy, vystaviť Dodávatelbvi oprávnenie vstupu do svojich priestorov a umožňovať obhliadku
svojich objektov a pracovísk.

5.2

Objednávatel' sa zavázuje poskytovať Dodávatel'ovi

za účelomplnenia predmetu tejto zmluvy potrebnú súčinnosť

a Pravidelne ho informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré móžu mať podstatný vplyv na výkon jeho činnostípodl'a
tejto zmluvy, inak Dodávatel'nezodpovedáza škodu, ktorá Objednávatelbvi vsúvislosti sporušením tejto zmluvnej
povinnosti vznikla alebo vznikne v budúcnosti.

5,3

Vykonať opatrenia navrhnuté Dodávatelbm na zabezpečenie predmetu plnenia zmluvy.

5.4

PÍsomne nahlásiť Dodávatelbvi kontrolu zo strany štátneho odborného dozoru (Okresný úrad odbor krízového
riadenia..,) najneskór 3 dni pre termínom vykonania kontroly, pokial' Objednávatel'v uvedenom termíne disponoval
takouto informáciou (nenahlásená kontrola).

5.5

Nepodpísaťprotokoly z kontrol štátneho odborného dozoru bez predchádzajúcej konzultácie
Dodávatel'a služieb C0,

so

zástupcom

Povinnostl Dodávatel'a:

5.6

5,7

Vykonávať a zabezpečovať služby C0 u Objednávatela len s odbornou spósobilosťou na príslušnúčinnosť, Dodávatel'
nesie zodpovednosť za výkon jednotlivých odborných činností.
Preukázatel'ným spósobom (písomne) upozorniť na potrebu odstránenia nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti
na pracoviskách Objednávatel'a.

5.8 Dodávatel' nezodpovedá za škody vzniknuté Objednávatelbvi
Objednávatel'a, špecifikovaných v bodoch 5.1

5.9

-

v

dósledku porušenia zmluvných povinností

5.5 predmetnej zmluvy.

Dodávatel' sa zavázuje, že všetky informácie o Objednávatel'ovi získanév súvislosti s r4ýkonom práv a povinností
v zmysle tejto zmluvy bude po celú dobu účinnostitejto zmluvy a tiež po jej zániku zachovávať utajené.

čl. vt. _ všeoaecNÉusTANovENlA

6.1

Ohl'adom doručovania písomností druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou platí medzi zmluvnými stranami, že
vŠetky písomnosti sa doručujúpoštou, osobne, resp, kuriérom podl'a výberu odosielajúcej zmluvnej strany, a to na
poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, pričom platí, že písomnosti sa považujú za doručené:
- prevzatím zásielky zasielanej poštou, osobne, prostredníctvom kuriéra;
, najneskÓr piaty deň od uloženia zásielky na príslušnompoštovom úrade v prípade doručovania prostredníctvom
džitel'a poštovnej licencie;

- pri osobnom doruČovaní a doručovaníprostredníctvom kuriéra alebo pošty tieto účinkynastávajú aj odmietnutím

prijatia tejto písomnosti.

6,2

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení vzájomného styku prostredníctvom zástupcov.

6.3

Za Objednávatel'a je určená zodpovedná osoba za styk s Dodávatelbm služieb CO:
lng, Jana Slivková,

6.4

Za Dodávatel'a je určená zodpovedná osoba za styk s Objednávatelbm: lng, l-uboš Banas.
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6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny kontaktných osób uvedených v bodoch 6.3 a 6.4 tejto zmluvy je možné
jednostranne písomne oznámiť druhej strane, Doručenímlistu príslušnej zmluvnej strane nadobudne táto zmena
účinnosť.

6.6

Dodávatef je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu tejto zmluvy dočasne aj prostredníctvom inej spósobilej osoby,
priČom túto skutočnosť je povinný oznámiť Objednávatel'ovi s tým, že za činnosťtakejto osoby zodpovedá Dodávatel',

čl. vll, - TRvANIE A uKoNčENlE zMLUvy

7.1

Zmluva nadobúda platnost' a účinnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením v zmys|e zákona na
stránke objednávatel'a. Zmluva sa uzatvára na dobu určitúod 01.04.2022do 31.03.2025.

7,2

Skončenie zmluvy:
a) písomnou dohodou zmluvných strán k určitémudňu,
b) výpoved'ou, pričom zmluvu móžu obidve zmluvné strany vypovedať bez udania dóvodu v dvojmesačnej výpovednej

lehote, ktorá začínaplynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručenípísomnej výpovede druhej strane,
c) odstúpenímod zmluvy pričom Objednávatel' je oprávnený odstúpiťod tejto zmluvy v prípade, ak Dodávatel':
- nedodržítermín a obsah predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy.

Dodávatel' je oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávatel':

alebo neposkytne dohodnutú súčinnosťani na písomnúvýzvu Dodávatel'a alebo Objednávatel' je v
omeŠkanÍs plnením peňažných závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 60 dní.
- odmietne

Odstúpenie od tejto zmluvy možno urobiť iba v písomnej forme, Odstúpenie od tejto zmluvy je účinnédňom
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

čl. vtll,

_ávrnečHÉustnnovenn

8,'1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnévykonať výlučne formou písomných a očíslovanýchdodatkov tejto zmluvy,
ktoré musia byť podpísanéobidvoma zmluvnými stranami,

8.2

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každá strana obdžíjeden rovnopis.

8.3

Zmluvné strany

sa zaváz$ú riešiťspory

vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru, Ak

sa

nepodarí

dosiahnuť zmier, budú všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rozhodnuté riadnym súdom,
ktor'ý je výhradne miestne príslušnýpodl'a sídla žalovaného,ak nie je rnýhradne príslušnýiný súd,

8,4

V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a ostatné súvisiace právne predpisy
tvoriace platný právny poriadok SR.

8.5

tJčastníci uvedeného zmluvného vzt'ahu vyhlasujú, že sú spósobilí na právne úkony a ich zmluvná vol'nosť nie je
obmedzená,

8.6

Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť predmetnú zmluvu,
V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu ktorá tým vznikne druhému účastníkovitejto zmluvy.
Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, túto
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uzatvárajÚ slobodne, váŽne, bez nátlaku a nie

za nápadne ner{hodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými

podpismi.
V Žiline, dňa 01 .04.2022

Za.Objedpáyatel

Za Dodávatel'a:
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1,

lng. Aneta Vavríková

lng. luboš Banas

riaditel'ka

konatel' spoločnosti

Domov sociálnych služieb SYNNÓMA

LB-prevencia s.r,o.
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