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ZMLIJVA Č. ZD12/18 2019

o poskytovaní služieb uzatvoren podl‘a ust. 269 ods. 2 Obehodnčho zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strauy

Poskytovatel‘

Názov spoločnosri lVIC PZS, s. n o.

Sídlo Okružná 788/14, 05801 Poprad

Zasrúpenie Michal Magula

IČO 36297143

DIČ 2020174681

iČ DPH 5K2020174684

OR SR OR SR Prešov. oddiei Srn. vožka čislo 31672. P

Bankové spojenie SK!5 1100 0000 0026 2427 0138

Teiefóu 0322867610

E mail nfo?I:mgservice.sk

Objedu ávatei‘

Názov společnosti t4Z 401 ‚ Š 2

Sídlo É šF; 2
$I

v44,) „‘r

Zastúpenie J F co t,

DIČ I Ĺ 71 1? 3 7
IČ DPH SK 2o‘ IS i7
OR SR

BanKové spoenie i ú‘ c« c: : cöc ooo ‚

Feieťón :i 2(6 ;o
Ema PCk;:Ů‘eĹ1/1L 4j4 H‘ ť;. i..Jr :. 5j

(ďaicj aj ako ‚mluvné strh.r.Y

FaKrurac;a oamcro\á
c elektronická. e - mail pre íekturárit

SKONTO 5%

Doručovanie Sťihlasím. aby mi holi všetk\ dokumenty . ohiem pisoniného posudku o riziku
kategorizáciou prác z hFadiska zdravoíného rizika, . rámci predmetu lejte zmlu‘y
doručované elektronicky, na e-mailová adrest

Nesúhlasim s eIektronicktn doručovanírn a požadujem doručovanie poštou

Zdravorn dohVad na
obdobie

ůenč V nicsiacncli

fl1 Názov a adiesaprevádzkv PoČet zamestnancov v dane prevádzke

L‘ .

5C, k4L_n,4r 2
2.



JvC
Zmluvné strany prehlasujú. že údaje v tomto článku zinluvy sú v súlade s príslušnými zápismi v obchodnom registri, a
že osoby tu uvedené sú oprávnené podpisovat zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že si bez zbytočného odkladu navzájorn oznámia všetky zmeny identifikačných údajov v
zrnysle 3a Obchodného zákonníka. \/ prípade nesplnenia tejto povinnosti povinná zmluvná strana nesie plnú
zodpovednost‘ za takto vzniknuté škody.
Zmluvná strana. voči ktorej bola prednietná povinnost‘ porušená je oprávnená uplatňovať si voči povinnej strane náležité
sankcie.
Objednávateľ svojim podpisorn prehlasuje. že sa oboznániil a súhlasí so Všeobecnými ohchodnými podrnienkami, ktorý
tvori neoddeliteľnú súčasf tejto zmluvy. Všeobecné obchodně podmienky (d‘alej aj ako „VOP‘) sú zverejnené na
oficiálnej internetovej stránke spoločnosti MG PZS,s.r.o.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tOto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú proti nej žiadne
nárnietky. na znak čoho pripojili svoje podpisy.

2. Vznik zmluvy a jej trvanie

Zmlnva sa uzalvára na dobu neurčitO. tičinnost nadohúda od platnost‘ dňorn pndpísania
zrn uvnýrn i Iranami.

3. Predmet a účel zmluvy

tičclorn tew zmluvvje zabezpečit‘ výkon zdravotného dohladu (ďaiei aj ako ‚.prncovná zdravotná služba“ alebo ‚PZS‘)
pt-e ‚aiuestnancov objednávatel‘a vykonú‘ajúcich crácu zaradenú do prvej kategórie aeho druhej kategórie a poskytovat‘
odborné a poradenské činnosti objednOvruďovi za účelom phienia jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia

práci, najniá podFa 30 ods. I písm. aj až dL fl. 1) až n) zákona č. 355:23017 Z.z. o ochrane. podpore a rozvoji
vercjného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákorov v zneni neskorškh predpisov (ďalej aj ako ‚zákon“)

ata ľsk ni spósobom.

4. Služby poLvtované poskvtovatePom

Poskytovatei sa zavázuje zabezpečit‘ pre objednávateFa v súlade so všeobecne závěznými právnywi predpismi a za
podrnienok dohodnutých v zmluve jednotlivé výkony PZS pre zarnestnancnv. krorí sú v praeoropávnorn vzťahu k
objednávateľovi (d‘alej len zamestnanec“) a pre prevádzky objednávateía na území Slovenskej republiky špecifikované
v zrniuve v prílohe .Dotaznik. PoskytovateP poskytnejednotlivé výkony PZS vrozsahuuvedenom v Čl. lil. VOP.

5. Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateF je povinný zaplatit‘ poskytovazel‘ovi odrnenu za poskytovanú službu na
základe faktúry vystavenej poskytovatet‘om so splatnosťou 10 kalendárnych dni odjej vystavcnia.
Poskytovatel vystaví faktOru po podpisani tejto zmluvy na odmenu za službu poskytovanú podPa bodu 4 tejto zmluvy
na dohodnuté obdobie a následne v ďalšich periódach počas trvania tejto zmiuvv vždy na dohodnuté obdobie,

Cejše bez DPH Cena s DPI-I

Pracovná zdravotná služba na dohodnuté
obdobie

Dohodnutá paušána odmenaje zostavená na základe nforniácii uvedených v Dotazníku. ktorý tvorí neoddeiitelnú súčasf
tejto zmluvy. Dotazník je podpísaný objednávateFoiu a ptiložený k zniluve, ObjednávateF svojim podpisotn potvrdzuje
pravost‘ informác ii v ňom uvedených.

Ak v priebehu trvania zmluvného vzťahu poskytovateľ zistí nesúlad skutočností uvedených v Dotazníku So skutočnosťou
a tieto skutočnosti bránia poskytovatePovi v riadnom a včasnom plnení predmetu zmluvy může poskytovatel‘ od
zinluvy okamžite odstúpiť. V prípade okamžitého odstúpenia poskytovateľom má poskytovateF nárok na úhradu
preukázateľných nákiadov spojených s poskytovaníni služieb do momentu odstúpenia.

V prípade, ak zistený nesúlad nebráni poskytovatel‘ovi v riadnoin a včasnom p]není predmetu zniluvy. může
poskytovater od objednávatePa v primeranej lehote požadovat‘ doplatenie rozdielu odmeny, ktorú by požadoval, ak by
boli v Dotazníku uvedené pravdivé údaje od už uhradenej odmeny ato v primeranej Iehote. Ak objednávatel‘ v primeranej
lehote doplatok neuhradí. má poskytovateF tie isté práva, ako by zistíl skutočnosti. ktoré bránia poskytovatelovi v
riadnom a včasnom plnení prednietu zmluvy.



Zmluvně strany sa dohodli, že v pripade zásadných zniien podrnienok. ktoré boli rozhodujúce pie určenie rozsahu
poskyto\aných odbom‘ch výkonov, zmení sa rozsah hodin pre poskvtovanie odborných výkonov PZS a súčasne
paušálna cena za poskytovaně odborné výkony na základe pĺsomného dodatku k tejto zniluve.

Ak objednaate‘ neuhradi úoskytc.vateFov odmenu na základe stavenej faktúrv riadne a včas má poskytovaíeF OľOk
od objedná‘ ateFa na úhradu úroku z omeškania vn výške 005% z dlžnej sumy za každýd z omešania.

Za deň úhrady sa považuje deň. kedv flnančne prostriedky boh prpísané na účet poskvtovaseFa v pinej výške

\1 pripade. ak sa znIuvně stran) písomne dohodli na upiatnení tzv. SKONTA, zaškrtli oohčko vo formuláro‘, ej časti tejto
zmlnvy. V uvedenom pripade platí oasledovné:

- Zhotoviteľ a objednávateľ budů v pripade upiatnenia skonta postupovat v sú1ade s ustanovením 25 ods. 6
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v olarnom znenh

- SKONTO znamená. že v prípade. ak objednávateV uhradí vystavená faktům do 5 dní odo dňa jej vvstavenia.
je oprávr.ený uhradit‘ uvedená sumu ponížená o 5% z celkovej hodnoty s DPH.

- Nárok na skonto po márnom uplynutí 5-who dňa zaniká. V prípade úhrady fakturovanej sumy v 6-ty
a ďalši nasledujúci deň splatnosti faktům) je povnný uhradit sumu v pInej vške.

- Skonto sa počíta z celkovej ceny na Ůhradu. na faktúre nieje potrebně uvádzaf upravená výšku sumy na úhradu.
DPH sa nebude upravovat v súlade so znenírn odseku 6 25 zákona o dani z pridanej hodnoty.

6. Práva a povinnosti

Poskytovateľ sa zavázuje poskytovat‘ služby v súlade s platnými právnymi predpistni, v súlade s touto zmluvou a bez
zbytočného odkladu. Cinnosti budú vykunávané prosrrednicivom odborných pracovníkov kvaliíikovanch podIa
osobitných predpisov.
Poskytovatel sa zavězuje poskytovat‘ služby, ktoré sú predrnetom tejto zmluvy následne po úhrade faktúry
objednávateVom. Poskytovatel nieje povinný plnit‘ na základe tejto zmluvy skór, ako bude predrnetná suma pripísaná na
jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy. Pripadné ině dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetnch služieb je
možné iba písomnýin dodatkoni k tejto zmluve.

‘7. Osobitné ustanovenia

Všetky inforinácie verejne neprístupné. ktoré zrnluvné strany pH plneni tejto zmlnvy aleho vjej súvislosti ziskajú ústne.
písonine alebo v inej forme ohíadom druhej zinluvnej strany a jej činnosti. sa považujú za dů‘,erné v zinysle 271
Obcítodného záknnníka a sú prednwtom obchodněho tajomstva dotknutj zmluvnej strany.

8. Zá erečně ustanovenia

Zmiuvaje v)Ilotovená v dvoch vvhotoveniach a každá zmlnvná strana obdrží pojednon vvhorovertí.
V ostatných oiazknch neupravených touto zm!uvou platta nstano\ enia Obchodného zákonnika a ostatně
všeobecne zává,.né oredpsy patně v Slovenskej repiblikc

Zmluvné strany sa za nčelorn vnrátenia akýehkoľvek právnvch nejasnosti dohodli, že táto zjniuva ruší a
nahrádza všethv predchádzajúce zrnluvně vzťaliy uzavreté pisornne $ objednávatel‘om, prednietorn ktorých je
poskvtovanie služieb pracovnej zdravotnej služby.

Dokumenty t orince neoddeiteFnú súčasť zmiuvv:
• Všeobecně obchodně podmienkv
• Dotazník

Dátuin:
— -

.
Miesto: 4c1(4.7

P, Dázum:,‘s. : i‘ř) Miesto: ‘-t6č-i.i
.-

‚‘i

Ičo::

‘V zastúpení MG PZS, sto, Objednávatef



NC


