ZMLUVA O DIELO
Uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
medzi
Zhotoviteľom : GHP Medical Services, s.r.o.
Sídlo : Okružná 1297/52, 071 01 Michalovce
Zastúpená štatutárnym orgánom : MUDr. Pavel HERMAN, konateľ
IČO : 36 766 542
DIČ: 2022369525
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, vo vl. č.19701/V, Odd..Sro
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu :2623747652/1100
a
Objednávateľom : Základná škola
Sídlo : Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Zastúpená štatutárnym orgánom : Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy
IČO : 31 748 201
DIČ : 2020918900
IČ DPH : Mail : zsbiskupicka@gmail.com
Web : zsbiskupicka.sk
Kontakt : 0903 246 267
Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti Pracovnej
zdravotnej služby podľa § 10 ods. 7 písm a) zákona č. 126/2006 Z.z. O verejnom
zdravotníctve a podľa § 21 ods.9 zákona č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, a o zmene zákonov vydaného ÚVZ SR v Bratislave pod číslom OPPL-4951/2011Oj dňa 07.07.2011.
Štatutárny orgán zhotoviteľa tvoria konatelia :
MUDr. Dušan Goda
MUDr. Pavel Herman
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch
vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
I.
Predmet zmluvy
1. zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť zdravotnú
starostlivosť v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v súlade s § 26 ods.1 písm. a) až h) tohto zákona a § 1 vyhlášky MZ SR č. 458/2006
Z.z.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v úzkej spolupráci s objednávateľom riešiť problematiku
dohľadu nad prácou a pracovným prostredím a dohľadom nad zdravím
zamestnancov

3. Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov (subdodávateľov) zabezpečí :
a, posúdenie zdravotného prostredia – hodnotenie zdravotného rizika a všetky
náležité posudky
b, hygienický prieskum pracoviska objednávateľa
c, analýzu práce a pracovného prostredia
d, kategorizáciu zdravotných rizík
II.
Miesto plnenia
Predmet zmluvy uvedený v článku I. bod 3 písm. a) až d) sa týka sídla
objednávateľa.
III.
Čas plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.5.2018 – 1.5.2019. Účinnosť
nadobúda dňom 1.5.2018.
IV.
Cena diela
Zmluvné strany dohodli cenu podľa Zákona č. 18/1996 Z.z. a bola stanovená
nasledovne : zmluvné strany sa dohodli na termíne splatnosti raz ročne na základe
vystavenej faktúry:
Jednorazový poplatok 129,00 EUR (stodvadsaťdeväť) eur .
Faktúra má splatnosť 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.

V.
Zmluvné pokuty
1, Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu
za omeškanie vo výške 0,05 % z ceny prác za každý deň omeškania.
2, Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu je vylúčené uplatnenie úroku
z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3, Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
1, Vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený :
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami
b) výpoveďou – zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedeného
dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
c) písomným odstúpením dodávateľa, ak objednávateľ má záväzok voči
dodávateľovi po lehote splatnosti. Tým ale nezaniká nárok na úhradu dodávok.
Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za dielo, ktoré realizoval.
d) písomným odstúpením dodávateľa, ak dôjde k zmene legislatívy a nová
legislatíva neumožní dodávateľovi plniť túto zmluvu.

2, Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení
objednávateľovi. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo
doručené objednávateľovi na treté deň po tom, ako bola zásielka o tomto oznámení
odovzdaná na prepravu.
VII.
Záverečné ustanovenia
 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti
zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce
a súvisiace s Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi
v oblasti pracovného lekárstva.
 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou
zmluvných strán formou dodatkov k tejto zmluve.
 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
 Všetky informácie obsiahnuté v zmluve, ako i tie, ktoré si účastníci poskytli pri
rokovaniach alebo pri plnení predmetu zmluvy navzájom poskytli, sa považujú
za dôverné a sú predmetom obchodného tajomstva. Poskytnúť tieto informácie
tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase
všetkých účastníkov.
 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží po jej podpísaní po dve vyhotovenia.
 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Michalovciach dňa 30.04.2018
Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

MUDr. Pavel HERMAN

Mgr. Iveta Horváthová

konateľ spoločnosti

riaditeľka školy

