Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123276_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
00399957
2020879245
SK 2020879245
IBAN: 0
+421 267295147

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Š-live s.r.o

Sídlo:

Veľké Zalužice 439, 07234 Veľké Zalužice, Slovenská republika

IČO:

47586222

DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

0908996348

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Strážna služba

Kľúčové slová:

Strážna služba, ochrana objektu a majetku,

CPV:

79713000-5 - Strážne služby

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Strážna služba

Funkcia
Poskytovanie strážnej služby pre objednávateľa spočívajúcej vo vykonaní kontrolnej, dozornej a strážnej služby na
zabezpečenie ochrany majetku objektov, areálu organizácie, garáže pre pracovné mechanizmy a súvisiace objekty.
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

strážna služba

2 pracovníci v rozsahu predbežne denne 10 hodín počas
pracovných dní, víkendov a sviatkov v čase od 14.00 do 24.00
hod.

strážna služba

výpočet ceny za strážnu službu pre fakturáciu za jedného
pracovníka = počet odpracovaných dní v danom mesiaci x počet
odpracovaných hodín jednotlivým pracovníkom dodávateľa x
jednotková cena za výkon

strážna služby pokračovanie výpočtu ceny

strážnej služby

strážna služba

v prípade potreby motorizovaný výjazd vozidlom dodávateľa

fyzická ochrana

Bude pozostávať z obchôdzkovej kontrolnej činnosti v určených
priestoroch organizácie, v areáli pracoviska, garáže pre pracovné
mechanizmy a súvisiace objekty so zameraním na ochranu
majetku.
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Minimum

Maximum

Presne

fyzická ochrana

Pochôdzky sa budú vykonávať medzi záujmovými bodmi v exteriéri
v celkovej dĺžke cca 1200m. Záujmové body sú: garáže,
regulačná stanica, stará kotolňa, trafostanica, oddychová zóna,
námestie, aula,

fyzická ochrana

vrátnica na vstupe pre motorové vozidlá, vonkajšie prechody medzi
budovami. Vyhotovovaný bude denný zápis o zásahoch služby.
Účelom stráženia areálu je zamedziť prístup, prípadne vykázať,

fyzická ochrana

neprispôsobvé osoby, osoby poškodzujúce majetok, osoby
požívajúce alkohol a omamné látky, osoby venčiace psov.

fyzická ochrana

Neoprávnených osôb s následným zásahom - vyviesť osoby, ktoré
sa neoprávnene zdržujú v ochraňovaných priestoroch, mimo tieto
priestory a mimo areál organizácie.

fyzická ochrana

V prípade potreby urobiť opatrenia na zadržanie narušiteľa objektu
- podľa potrieb privolať políciu.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ čestne prehlasuje, že ako prevádzkovateľ strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v
oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), (ďalej aj „zákon o
súkromnej bezpečnosti alebo zákon č. 473/2005Z.z.“), že bude zabezpečovať v súlade so zákonom rozsah strážnej služby v
zmysle ust. § 3 zákona č. 473/2005 Z.z, podľa požiadaviek objednávateľa spôsobom a za podmienok upravených v tejto
zmluve.
Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi e-mailom JEDNOTKOVÚ CENU za
výkon strážnej služby a to v rozsahu ceny za 1 hodinu stráženia / 1 osoba v EUR bez DPH a s DPH. V cene plnenia musia byť
zahrnuté všetky náklady súvisiace priamo či nepriamo s poskytnutím služby,ktorá je predmetom tejto zmluvy.
Jednotková cena za výkon strážnej služby sa vypočíta zo vzorca: 365 x 20 x jednotková cena za výkon strážnej služby=
celková cena za predmet zmluvy.
365 - počet dní, ktoré je potrebné odpracovať počas platnosti zmluvy, 20 = dvaja pracovníci x 10 hodín, ktoré sa predpokladá
odpracovať v každom dni poskytovaného predmetu zmluvy
Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy na schválenie SMERNICU O VÝKONE
STRÁŽNEJ SLUŽBY v zmysle platných predpisov. Po schválení objednávateľom bude táto tiež tvoriť neoddeliteľnú súčasť
uzatvorenej zmluvy.
Dodávateľ predloží objednávateľovi ZOZNAM KONTAKTNÝCH OSOB, ktoré budú súčinné pri riešení krízových situácií a
problémov vzniknutých pri výkone služby, a to najneskôr 5 dní pred začatím výkonu služby osobami poverenými dodávateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr 3 pracovných dní pred začatím výkonu strážnej služby vykonať obhliadku objektov a areálu.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní pred začiatkom lehoty na zahájenie plnenia zmluvy v listinnej forme objednávateľovi
ZOZNAM ODBORNE SPOSOBILÝCH OSOB, ktoré budú zabezpečovať výkon strážnej služby. Zoznam musí obsahovať min.
meno, priezvisko, číslo preukazu odbornej spôsobilosti a kontakt (mobil). Nedodanie zoznamu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ je povinný najneskôr 3 dní vopred informovať objednávateľa o zmene osoby, ktorá bude vykonávať strážnu službu
a ktorá nebola uvedená v predloženom zozname odborne spôsobilých osôb. Neposkytnutie informácie sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať výkon strážnej služby osobami spoľahlivými, fyzicky a psychicky zdatnými, odborne
spôsobilými a vyškolenými v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a s ktorými je v pracovno-právnom, prípadne zmluvnom vzťahu.
Objednávateľ má právo odmietnuť osoby, u ktorých bude mať pochybnosť o výkone strážnej služby. Odmietnutie musí mať
písomnú formu.
Dodávateľ je povinný nahradiť zamestnanca - osobu vykonávajúcu strážnu službu, ak voči nej bude mať objednávateľ výhrady
v zmysle "neprimerané správanie sa v službe". Nenahradenie takejto osoby inou osobou sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí, aby osoby zabezpečujúce výkon strážnej služby boli oblečené v rovnošate s identifikačnou kartou.
Dodávateľ je povinný vybaviť osoby vykonávajúce strážnu službu vlastným výstrojom, vecnými bezpečnostnými prostriedkami
a technickými pomôckami potrebnými pri výkone strážnej služby (ručné svietidlo, mobilný telefón alebo prenosná rádiostanica
a ostatné prostriedky k výkonu služby ostrahy).
Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadny výkon strážnej služby a zodpovedá objednávateľovi za škody spôsobené
chybným plnením záväzku zo strany dodávateľa a to v rozsahu skutočne preukázanej škody objednávateľom, na základe
vyčíslených nákladov potrebných na jej odstránenie.
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Dodávateľ je povinný bez obmedzenia umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu výkonu strážnej služby. V prípade zistených
nedostatkov ich bezodkladne alebo v stanovenej lehote odstrániť a zabezpečiť nápravu najneskôr do 3 pracovných dní od
zistenia nedostatku (ak nebolo dohodnuté inak).
Neodstránenie zistených nedostatkov sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie
od zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje písomne predkladať objednávateľovi všetky poznatky z výkonu strážnej služby, všetky zistenia,
škodové udalosti a narušenia objektu.
Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznamovať dodávateľovi každú zmenu v rozsahu alebo spôsobe výkonu strážnej služby,
ktorá má vplyv na samotný výkon služby.
Počas trvania zmluvy zabezpečí objednávateľ dodávateľovi bezplatné užívanie priestoru stanoviska SBS.
Objednávateľ požaduje vykonávať strážnu službu pravidelnými pochôdzkami, vizuálnou a fyzickou kontrolou po určených
trasách stanovených objednávateľom.
Dodávateľ a osoby spôsobilé na výkon strážnej služby sú povinní zachovávať mlčanlivosť a ochranu osobných údajov podľa
platných zákonov o skutočnostiach zistených pri výkone strážnej služby a o jej výkone aj po ukončení zmluvného vzťahu. Táto
mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
V prípade, že kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH odvedie (zaplatí) objednávateľ do
štátneho rozpočtu na Slovensku.
Dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby na základe písomného dochádzkového listu pracovníkov
dodávateľa vykonávajúcich strážnu službu v danom kalendárnom mesiaci, potvrdeného objednávateľom, za ukončený
kalendárny mesiac vždy najneskôr k 10. dňu nasledujúceho mesiaca a bude povinnou prílohou faktúry. Faktúra je splatná v
lehote 30 dní odo dňa jej doručenia a potvrdenia prijatia objednávateľom.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje zálohové platby za výkon a poskytovanie služieb.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 200,- za každú (aj začatú) hodinu v dobe,
počas ktorej nebude zabezpečovať výkon strážnej služby.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 1.500,- za každý nezabezpečený zásah v
čase vzniku situácie a rozsahu primeranom vzniknutej situácii.
Vypovedať zmluvu pred uplynutím doby trvania možno len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, alebo odstúpením v
prípade podstatného porušenia zmluvných povinností. Ukončenie zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu.
Výpovedná lehota sú 2 mesiace a plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany je neplatné.
Zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava V

Obec:
Ulica:
3.2

Dolnozemská cesta č.1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 018,09 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 021,71 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123276

V Bratislave, dňa 29.11.2021 12:30:01
Objednávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Š-live s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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