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ZMLUVA Č. 7D12/18 2019

o poskytovaní služieb uzatvorená podl‘a ust. 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v ptalnom znení

Názov spoločnosti MG P78, s. r. o.

1. Zmluvné strany

Poskytovatel‘

Sídlo

Zastúpenie

DIČ

řČ DPH

OR SR

Bankové spojenie

Teiefón

E- mail

Okružná 788‘14. 05801 Poprad

Míchal Magula

36297143

2020 74684

5K202D 174684

OR SR Prešov. oddiei Sro. vložka číslo 31672?

SKI5 M000000002624270438

0322867610

info‘čmg-servíce.sk
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• SKONTO 5%

Doručovanie

Zdravotný dohVad na
obdob ie
u‘ edeně ‚ mcsiacoh

Súhlasím. aby mi bolí všetky dokumenty okrem písomneho posudku o riziku
kaiegorizáciou prác z hVadiska zdravotného rizika. v rámci predmetu tejto zmluv
doručované elektronicky, na e-mailovú adres .

Nesúhlasím s elektronickým doručovaním a požadujem doručovanie poštou

Názov a adresa prevádzky Počet znmestnancov v danej prevádzke
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Zmluvně strany prehiasujú, že údaje v tomto článku zmiuvy sů v súiade s prísiušnými zápisnu v obchodnorn registri. a

že osoby tu uvedené sú oprávnené podpisovat‘ znuiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu navzájom oznámia všetky zmeny identifikačných údajov v

zmysie *3a Obchodného zákonníka. V prípade nespinenia tejto povinnosti povinná ztuuiuvná strana nesie pinů
zodpovednost‘ za takto vzniknuté škody.
Zmluvná strana, voči ktorej bola predmetná povinnosť porušená je oprávnená uplatňovať si vůči povinnej swane náležité

san kule.
Ohjednávatel‘ svojim podpisom prehlasuie, že sa obeznámil a súhiasí so Všeobecnými ohchodnýnui podmienkami. ktorý
vorí neoddelitel‘nú súčasť tejto zmluvy. Všeobecné obchodně podrnienkv (ďalej a ako „VOP‘) sú zverelneně na

oficiálnej intemetovej stránke spoločnosti MG PZS,s.ro.
Zmluvné strany vyhlasujú. že si Wto zmluvu pred jej podpisem prečítali. jel obsahu porozumelL nemajú proti nej žiadne
námietky, na znak čoho nripojili svoje podpisy.

2. Vznik zmluvy jej trvanie

Zmltiva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť nadobúda od ‚ platnost‘ dňom podpisania
‚-tnluvnymi stranam I.

3. Pi‘edniet a účel ziuluvy

Ůčelom tejto znuluvy je zabezpečíť výkon zdravotnčho doh ‘adu (ďalej aj ako .‚pracovná zdravotná služba“ alebo „PZS‘)
pi•c zamestnancov objednávateľa vykonávajúcich prácu varadenú do prvej kategórie alebo druhe kategórie a poskytovat‘

odborné a poradenské činnosti objednávatel‘ovi za účeloni plnenia jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia

pr práci. najrná podl‘a 30 ods. I písm. a) až d), fl, 1) až n) zákona č. 355120017 Z.z. o ochrane. podpore a rozvoji
crejného zdravia a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ‚zákon“)
dodávatel‘ským spčsobom.

4. Služby pokytovnné poskytovateľom

PoskytovateV sa zavázuje zabezpečit pre objednávatel‘a v sú!ade so všeobecne záváznýni právnvni predpismi a za
podmienok dohodnutých v zmluve jednotlivé výkony P75 pre zameslnancov ktori sú v pracovnoprávnom vzťahu k
ohjednávateľovi (ďalei len „zamestnanec“) a pre prevádzky objednávatel‘a na území Slovenskej republiky špeciíikované
v zmluve V príiohe ‚.Dotazoik“ PoskvtovateV poskytne jednotlivě výkony P75 v rozsahu uvedenom v Čl. III. VOP.

5. Cena a patobné podmienkv

Zmluvné strany sa dohodil, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskyzovatel‘ovi odmenu za poskytovanú službu na
základe faktúry vystavenej poskytovaieFom so splatnosťou 10 kalendámych dni odjej vystavenia.

PoskytovateF vystaví faktúru po podpísani tejto zmluvy na odrnenu za službu poskytovaná podIa bodu 4 zejto zmluvy

na dohodnuté obdobie a následne v d‘alších periódach počas trvaniatejto zmluvy vždy na dohodnuté obdobie. c

služba Cena ha: DPH Cena s DPH

Pracovná zdravotná služba na dohodnuté -

obdobie 4 ; Q

Dohodnutápaušá[naodmenaje zostavená na základe informácii uvedených v Dotazníku, ktorý tvorí neoddelitel‘nú súčasť

tejto zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávatel‘om a priložený k zmluve. Objednávatel‘ svolim podpisem potvrdzuje
pravost‘ inforrnácií v ňom uvedených.

Ak v priehehu trvania zmluvného vzťaluu poskytovateľ zisti nesúlad skutočnosti uvedených v Dotazníku so skutočnost‘ou
a tíeto skutočnosti bránía poskvtovatel‘oi‘í v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvv móže poskytovatel‘ od

zmluvy okamžite odstúpiť. V puípade okamžitého odstůper1ia poskvtovatel‘om má poskytovatel‘ nárok na úhradu
preukázateľných nákladov spojených s poskytovanim služieb do momentu odstúpenia.

V prípade. ak zistený nesúlad nebrání poskytovatel‘ovi v riadnom a včasnom plneni predmetu zmluvy, nuóže
posktovateV od objednávateFa v primeranei Iehote požadovat‘ doplatenie rozdielu odmeny. ktorú by požadoval, ak by

bolí v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odrneny ato v primeranej lehote. Ak ohjednávatel‘ v priineranej
lehotu doplatok neuhradí, má poskytovatel‘ tle isté práva, ako by zistil skutočnosti, ktoré bránia poskytovatel‘ovi v
riadnom a včasnom plneni predinetu znuluvy.



Zmluvně strany sa dohodli, že v prípade zásadných znUen podmienok. ktoré boli rozhodujúce pre určenie rozsahu
poskyiovanch odborných \Ýk000v. zrneni sa rozsah hodín pre poskytovanie odborných výkonov PZS a súčasne
pauaína cena za poskvtovane odborné výkony na základe písomného dodatku k tejto zmíuve.

Ak obiednávotel‘ neuhradí poskvtovateľovi odrnenu na zákiade v) stavenei faktúry rjadne a včas, má poskytovazeľ nárok
od objednávatei‘a na úhradu úroku z onieškania vn v‘ške 0.05 % z dlžnej sumy za každý deá z omeškania.

Za de úhrad‘ sa považWe de« kedy finančně prostriedky holi oripísané na účet poskytovatele v lnej výške.

V prípade. ak se zmlutně stran písomne dohodli na upiazneni tzv. SKONTA, zaškrtli políčko vo formuárovej časti tejto
zrnluv. V uvedenom prípade platí nasledovné:

Zhotovite a objednávateF budú v prípade uplatnenta skonta postupovat x súlade s ustanovením 25 ods. 6
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v patnom znení.

- SKONTO znamená, že v pripade. ak objednávateF uhradí vystavenú aktúru do 5 dní odo dňa jej vvstavenia,
Je oprávnenÝ uhradíť uvedenú sumu poniženú O 5% z ceikovej hodnoty $ DPH.

- Nárok na skonto po nárnom upi‘ nutí 5-teho dňa zaniká. V pripade úhrady fakturovanei sumy v 6-ty
a další nasledujúci deň splatnosti faktúry je poviitr uhradíť sumu v pinej vške,

- Skonto se počita z celkovej ceny na úhradu. na faktúre nieje potrebné uvádzať upavenú výšku sumy na úhradu.
DPH se nebude upravovať v súlade 50 znenírn odseku 6 25 zákona o dani z pridanej hodnoty.

6. Práva a po innosti

PoskytovateF Sa zavězuje poskytovať služb v súlade s platnými právnymi predpismi. v súlade s touto zmluvou a bez
zbytočného odkladu. Cinnosti budú vykonávaně prostrednictvom odborných pracovníkov kvaiifikovanych podia
osobitných predpisov.
PoskytovateV se zavtizuje poskytovať služby. ktoré sú prednietom tejto zmiuvy následne po úhrade faktúry
objednávazei‘om Poskytovateľ nieje povinný plnit‘ na základe tejto zmluvy skár. aiw bude prednietná suma pripísaná na
jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy. Prípadné ině dojednania podniinok tý-kajúcich sa dodania predmetuých služiebje
možně ba písomnym dodatkom k tejto zmluve.

7. Osobitné ustanovenia

Všetky ioforrnácie vereine nepristupné. ktorě zmluvně strany pri plneui tejto zinluvy aiebo vjej súvislosti získajú ústne.
písomie alcbo v nei íoríne ohl‘adom druhej zmluvnej strany a jej činnosti. se považujú za dóverně v zniyste 271
Odchodného zákonnĺka a sú predmetoin obchodněho tajomszva dotknutej zmiuvncj strany.

8. Záverečné uslanosenia

Zmluuaje vyhotovená v d\och vhotoveniach a každá z]nlu\ně strana obdrží po jednom vyhotovení.
V ostatných otázkach ueuoravených touto zmluvou oiatía ustanoveiri Oochodr.ého zákonn!ka a ostatně
všeobecne závězně predpis paroé v Sios enskej republike.

Zmluvné strany Sa za účelom vvvrátenia akýchkoVvek právnch nejasností dohodli, že táto zrnluxa ruší a
nalirádza všetkv predchádzajúce zmluvné vzťahv uzavreté pisornne s objednávnteľo!n, predmetom ktorých je
poskvtovanie služieh pracovnej zdravotnej služby.

Dokumenty tvoriace neoddelitelnú súčasf zmit:vv:
• Všeobecně obchoane pcdn:ierky
• Dotazník

Dátuni: r: (9 Miesto: /-(‘a4 // “. Dáiurn: 2y Miesto:kt4 t1 4

‚ Cenum pomoci Kalná no.
SNP 45944, 93532 Kalná nad Hru: cm

V zastúpeni MG PZS, s.r.o. Objednávatel ičo: 45 74 28 12, oič: 2024045112
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