
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201932821_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
Sídlo: M.R.Štefánika 432, 01303 Varín, Slovenská republika
IČO: 37810944
DIČ: 2021643888
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5756000000000388583002
Telefón: 0911221994

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Sídlo: Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35859857
DIČ: 2020226846
IČ DPH: SK2020226846
Číslo účtu:
Telefón: +421905628678

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP, PO  a PZS
Kľúčové slová: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana,  pracovná zdravotná služba 

(dokumentácia a  školenia)
CPV: 71317210-8 - Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 

71317100-4 - Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom;
 80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení; 71317200-5 - Služby súvisiace s 
ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP, PO  a PZS

Funkcia

Komplexný výkon bezpečnostnotechnických služieb v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov. 

Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych koordinátorov na dverách

Výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších 
predpisov (cca 70 zamestnancov)

Aktualizovanie vypracovanej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri novelizáciach zákona č. 124/2006 Z.z. 
o BOZP v znení neskorších predpisov, resp. pri technicko - organizačných zmenách

Komplexný výkon bezpečnostnotechnických služieb v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov (PO)

Výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov (PO) (cca 85 zamestnancov)

Aktualizovanie vypracovanej dokumentácie pri novelizáciach zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov (PO), resp. pri technicko - organizačných zmenách
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Zabezpečenie výkonu činností pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizácia vypracovanej dokumentácie.

Poskytnuté služby predmetu zákazky sa môžu meniť a dopĺňať  v závislosti od zmien a doplnení zákonov č. 124/2006 Z.z. a 
BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 355/2007 Z.z. o
ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet zamestnancov ks 65 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Mesačný poplatok za poskytovanie služieb BOZP,  PO,  PZS  vrátane zákonmi stanovených školení zamestnancov (cca 75 
zamestnancov).

Dodávateľ musí predložiť do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy právoplatné oprávnenia k výkonu činnosti BOZP, PO .

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje platiť mesačný poplatok za poskytovanie služieb BOZP, PO a PZS vo výške 1/24-ny z celkovej ceny
za 24 mesiacov mesačne na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2020 09:00:00 - 31.12.2021 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.11.2019 15:06:02

Objednávateľ:
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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