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IDátum: o 1 -07- 2013

1,:)('<J'~iC6,10 for/lot J Číslo SPisulff/2..-"lJ
L P,iI01l:- li-tv: ( Vyha\'uje: ,Z M L U V A --.--.--.-.---------- _

o komplexnom poskytovaní prác a služieb v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi podľa Zákona č.513/91 Zb v znení
neskorších predpisov/Obchodný zákonník/a súvisiacich
predpisov

Objednávateľ:
Sídlo
IČO/IČ DPH

Úsmev Zariadenie pre seniorov a domov soc.služ.
Osiková 26 ,Žilina 010 07
00647711 ,2020638939
a

Ľubomíra Klusová ELEK LK PLUS
Berlinská ]679/5 Žilina 010 08 --

Zhotoviteľ
Sídlo

IČO/IČ DPH 33 862 931 ,SK1020533833

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ vykoná objednávateľovi služby
v oblasti BOZP a PO v rozsahu tejto zmluvy:
Služby na úseku BOZP a PO v rozsahu bezpečnostného a požiarneho
technika./v súlade s prílohami./

V prípade ,že si nové právne
doplnenie predpisova noriem
zhotoviteľa po vzájomnej
aktualizovať.

predpisy vyžiadajú zmenu ,alebo
objednávateľa ,bude povinnosťou
dohode s objednávateľom ich

Predmet a plnenie zmluvy je bližšie špecifikovaný v dohodnutom
režime BOZP a PO a tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
/príloh Č.1,2/

článok II.

Čas plnenia:

l.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou
lehotou odo dňa obdržania písomnej výpovede.Pri zásadnom
porušení zmluvy môže zhotoviteľ ako aj objednávateľ vypovedať
zmluvu ihneď, alebo po vzájomnej dohode ku dňu v dohode určenom.

2.Začiatok zmluvného
účinnosti zmluvy,t.j :

plnenia je
1.júl 2013

od doby platnosti právnej



článok III.
Miesto plnenia: žilina

článok IV.
Cena:

Cenu prác a služieb,ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude zhoto-
viteľ fakturovať v sume: 120,- Eur s DPH

článok V.

Fakturácia

Zhotoviteľ bude predkladae faktúry za služby podľa čl.IV
na konci mesiaca v dohodnutej výške.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti môže zhotoviteľ
za každý deň z omeškania fakturovae penále vo výške 0,1 %
fakturovanej čiastky.

článok VI.

Povinnosti objednávateľa:

1.0bjednávateľ sa zaväzuje zaistie zhotoviteľovi voľný vstup
do všetkých priestorov svojej organizácie a to v rozsahu
nevyhnutnom pre plnenie služieb zhotoviteľa a zabezpečie
potrebnú dokumentáciu k plneniu čl.I.

článok V.

I.Zmluva nadobúda účinnose od 01.07.2013
2.Táto zmluva prechádza na prípadných právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje ,že on a jeho zamestnanci zachovajú
mlčanlivose o skutočnostiach utajovaného charakteru,s ktorými sa
v priebehu prác zoznámia.

v Žiline dňa 1.júl 2013

Zhotoviteľ : Objednávateľ :
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