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1.1 .

a./ odberatel'

b./ dodávatel'

Zmluva mandátová PO, BOZP a PZS č.01/2016
l.

V od áre n ská spol oč n o sť Sl ád kov ičov o spol,s. r. o.
Fučíková č.460/254
925 21 Sládkovičovo
lč DPH Sk:2020191657
tčo : 36 232 751
Zastúpený :František Ruman

a

zuzana szabová
903, 925 03 Horné Saliby
tčo : lt 592 620
Bank. Spojenie : Slovenská sporitelňa Galanta
Č. uetu : 0202020237/0900
Zastúpený : Zuzanou Szabovou

sa v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodli
na tejto zmluve :

ll.

Predmet zmluvy

2.1.
Na základe tejto zmluvy sa dodávateť zavázuje vykonávať pre odberateía funkciu
autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona NR SR č,124/2006 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnení a požiarneho technika v zmysle zákona NR SR
č.314/2001 Z.,z.o ochrane pred požiarmiv znení neskorších predpisov a niektoré z činnosti
pracovnej zdravotnej služby podía § 30a ods. 5 zákona č,355/2007 Z,z.

lll.
Spósob plnenia predmetu zmluvy

3,1,
Dodávateí na základe tejto zmluvy bude pre odberateťa vykonávať úlohy autorizovaného
bezpečnostného technika, požiarneho technika a niektoré z činností PZS priebežne, počas
doby platnosti tejto zmluvy
3.2,
Odberateí sa zavázuje poskytnúť dodávatelovi včas všetky informácie, podklady a
dokumenty, ktoré sú potrebné k vykonaniu dohodnutej činnosti a dodávateíovi umožní vstup
do všetkých budov a zariadení pri plnení predmetu zmluvy podía potreby, avšak minimálne
1x štvrtročne,
3.3.
Odberateí bude včas reagovať na upozornenia.dodávateťa vo veci odstraňovania zistených
nedostatkov a vo veci zaobstarania vecných prostriedkov požiarnej ochrany,bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a PZS
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lv.

Termín plnenia

4.1.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
4.2.
Zmluvu možno vypovedať písomnou formou v 2 mesačnejvýpovednej lehote.Táto začína
plynúť od prvého pracovného dňa nasledovného mesiaca.

v.

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

5.1.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene :

Odmena za poskytované služby bude 100.00-EUR / jednosto eur / mesačne.
5,2.
Odberateť uhradí dohodnutú cenu za činnosť vykonávanú podťa tejto zmluvy na základe
vystavenej faktúry predloženej dodávateíom za uplynulý mesiac najneskór však 5 dní po
uplynutí splatnosti faktúry.
5.3.
V pilpade ukončenia predmetu zmluvy odberateí vyplatí dodávateíovi dohodnutú sumu za
dva celé mesiac.

vl.

lné dojednania
6.1.
Zaobstaráv anie vecných prostriedkov bezpečnosti práce, požiarnej och rany, PZS a ich
kontrolu a opravu, ako aj iné služby nie sú súčasťou predmetu plnenia. Takéto činnosti,
resp. služby hradí odberateť osobitne.
6.2.
Prizmene, alebo rozšírení činnosti odberatela musí byt zmluva prehodnotená a pilpadné
zmeny musia byť uvedené v písomnom dodatku zmluvy.
6.3.
Obe zmluvné strany sitúto zmluvu prečítali, porozumelijej obsahu a na znak súhlasu túto
podpísali.
6.4.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorych 1 vyhotovenie obdží odberateí a 1

vyhotove n ie dod áv ateť.

V:Sládkovičove dňa : 07.01 .2016

za odberateťa
,/odártneká spoločnosí Sládkovičovo


