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ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLU BY
uzavretá pod a § 3  Zákona  . 25/2006 Z.z. v platnom znení a Obchodného zákonníka

alej „zmluva“)

lánok I.
Zmluvné strany

Verejný obstarávate :    Obvodný úrad  Malacky
     Záhorácka ul. 2942/60A
                             901 01 Malacky
                             zastúpený: Ing. Ladislav Balla - prednosta
                             I O: 37926489
                             Bankové spojenie:  .ú. 7000293941/8180

                             ( alej len „obstarávate “)

Poskytovate :     Franti ek Friala - FRIPET
                             túrova 1513/68
                             901 01 Malacky
                             I O:  43146619
                             I  pre DPH: SK1036350898
                             Bankové spojenie:  .ú. 4009740097/7500

                             ( alej len „poskytovate “)

lánok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie upratovacích a  istiacich slu ieb  kancelárskych priestorov v
administratívnej budove Obvodného úradu Malacky na Záhoráckej ulici 2942/60A v Malackách ( alej
len „úrad“) o  rozlohe 523,29 m2 .

Poskytovate  sa zaväzuje poskytova  slu by v rozsahu a pod a harmonogramu uvedeného v Prílohe,
ktorá tvorí neoddelite nú as  tejto zmluvy.

lánok III.
Doba plnenia a spôsob ukon enia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu troch rokov od dátumu podpisu s mo nos ou pred enia jej platnosti
o jeden rok. Zmluvu mô u vypoveda  v jednomesa nej lehote obidve zmluvné strany bez udania
dôvodu. Najskôr v ak mo no zmluvu vypoveda  a  po uplynutí dvoch mesiacov odo d a ú innosti
zmluvy. Výpovedná lehota za ína plynú   prvý de  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpove  doru ená.
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lánok IV.
Cena slu by a platobné podmienky

1. Cena bola stanovená v zmysle zákona . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskor ích predpisov za
poskytnutie upratovacích a  istiacich slu ieb kancelárskych priestorov úradu vo vý ke  418,63 EUR
bez DPH, t. j. 498,17 EUR s DPH  za 523,29 m2 upratovanej plochy. V  cene za slu bu sú zahrnuté

etky náklady na výkon dohodnutých prác vrátane nákladov na mzdy, istiace prostriedky, technické
vybavenie, pracovné a ochranné prostriedky, o atenie,  hygienické potreby  a ostatné náklady vrátane
administratívy.

2. Poskytovate  vystaví  faktúru za poskytnuté slu by a doru í ju obstarávate ovi po skon ení
kalendárneho mesiaca. Obstarávate  uhradí cenu za poskytnuté slu by v termíne a spôsobom
uvedeným na faktúre. Splatnos  faktúr je 14 dní od doru enia do podate ne obstarávate a.

lánok V.
Preberanie a kontrola dodaných slu ieb, reklamácie

Verejný obstarávate  je oprávnený kedyko vek, prostredníctvom svojich poverených pracovníkov,
kontrolova  kvalitu poskytnutej slu by. Ak verejný obstarávate  zistí nedostatky, pri om kontrolu,
ktorou sa zistia nedostatky nevykoná bezprostredne po poskytnutí slu by, zaväzuje sa vykona
kontrolu na príslu nom mieste znova, bezprostredne po poskytnutí slu by, aby sa tak vylú ila
mo nos , e k zne isteniu pri lo v ase medzi poskytnutím slu by. Poverený pracovník obstarávate a
oznámi zistený nedostatok poverenému pracovníkovi poskytovate a a  ur í primeranú lehotu na ich
odstránenie. Ak poskytovate  nedostatok v ur enej lehote neodstráni, bude takéto konanie pova ované
za poru enie zmluvy a  obstarávate  mô e od zmluvy odstúpi .

lánok VI.
Práva a povinnosti poskytovate a

Poskytovate  sa zaväzuje:
- poskytova  slu bu pod a tejto zmluvy tak, aby nedo lo k naru eniu inností v úrade,
- zabezpe  upratovanie miestností so peciálnym re imom pod a po iadaviek obstarávate a,
- poskytova  slu bu pod a harmonogramu,
- na vlastné náklady zabezpe  v etky pracovné predmety, náradie, technické zariadenia,

ochranné prostriedky, o atenie vyhovujúce hygienickým a estetickým kritériám,  nezávadný
a ekologicky certifikovaný materiál potrebný k poskytnutiu slu by,

- zabezpe , e prípadná práceneschopnos  resp. dovolenka pracovníka neovplyvní plnenie
tejto zmluvy,

- oznámi  obstarávate ovi v etky preká ky, ktoré znemo ujú riadne a v asné poskytnutie
slu by,

- zabezpe , e pracovníci budú pri poskytovaní slu by dodr iava  v etky zásady bezpe nosti
a po iarnej ochrany,

- zodpoveda  za kody spôsobené jeho pracovníkmi.

Poskytovate  prehlasuje,
e v etci jeho pracovníci vykonávajúci upratovacie slu by pre objednávate a sú bezúhonní

a nemajú záznam v registri trestov. Pracovníci poskytovate a sú viazaní ml anlivos ou
oh adom v etkých skuto ností, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom prác
v priestoroch Obvodného úradu Malacky. Nesmú nahliada  do písomností ani do iadnych
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iných databáz, informa ných zdrojov a nosi ov informácií. Nesmú pou íva  kancelársku
techniku, telefóny a iné vybavenie kancelárií.

lánok VII.
Práva a povinnosti  obstarávate a

 Obstarávate  sa zaväzuje:
- sprístupni  predmetné priestory v  dohodnutom termíne a  vytvori  poskytovate ovi

podmienky na poskytnutie slu by. Ak verejný obstarávate  tento prístup nezabezpe í, vzniká
poskytovate ovi nárok na dohodnutú odmenu ako pri poskytnutí slu by,

- zabezpe  dodávku potrebného mno stva elektrickej energie a vody. Náklady na elektrickú
energiu a vodu, ktoré vzniknú pri poskytnutí slu by hradí verejný obstarávate ,

- da  poskytovate ovi k dispozícii priestory na skladovanie nevyhnutne potrebného materiálu
a pracovných predmetov, ktoré budú uzamykate né.

lánok VIII.
Závere né ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, e sa na obsahu zmluvy dohodli dobrovo ne, jej obsah si pred
podpísaním pre ítali a  ustanoveniam porozumeli. Prejav ich vôle je slobodný, vá ny
a zrozumite ný, zmluvu neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s celým obsahom ju vlastnoru ne podpisujú.

2. Zmluva nadobúda platnos  d om podpisu zmluvnými stranami, ú innos  nadobúda d a
1.10.2010.

3. Meni  a dop  zmluvu je mo né iba formou písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
schválení a podpísaní oprávnenými zástupcami oboch strán stávajú sú as ou zmluvy.

4. Zmluva je vyhotovená v tyroch exemplároch. Ka dá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Malackách, d a: 22.10.2010

Za poskytovate a:                                                                      Za obstarávate a:

..................................................                                                 ..................................................
           Friala Franti ek                                                               Ing. Ladislav Balla – prednosta
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PRÍLOHA

HARMONOGRAM UPRATOVANIA

Denné upratovanie v pracovných d och

- vyprázd ovanie a  vy istenie smetných nádob umiestnených v spolo ných a  sociálnych
priestoroch

- odstránenie kv n z dverí, k iek a vypína ov
-     umývanie podlahy v kanceláriách s linoleom

Tý denné upratovanie

- vysávanie kobercov v kanceláriách
- vysávanie alúneného nábytku
- utieranie prachu z nábytku a parapetných dosiek
- vy istenie sklenených plôch na nábytku

Mesa né upratovanie

- umytie radiátorov
- odstránenie pavu ín

Polro né upratovanie

- umývanie okien


