
nÁľrcovÁ zľĺr,rrvł č. zorsorĺo3/BTs,oPŁPzs
o złľozprčôvłľÍ Úr-orr v oBLAsTI BEZPĺčľosrr ł ocHRANY ZDRÂvIA PRI PRÁCţ

PRACo\T{EJ ZDRAvoTNEJ sr,uŽľy ł ocĺnłľy pnnn poŽrĺnľĺr
uzatvorená podlä $ 269 ods.2, Ş 566anasl. a$ 59l a nasl. obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb' v zĺeni
neskorších pľedpisov, podlä Ş 21 a nasl. zĺkona č. 12412006 Z' z. o bezpečnosti a ochĺane zdravia pri práci

a o zĺnene a đoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlä 30 a nasl. zákona č. 355/z007

Z. z. o ochĺane, podpore a rozvoji verejného zdĺavia a o zĺrene a doplnení niektorých zákonov, podl'a $ 4
a nasl. ákona č,' 314/z00l Z. z. o ocţrane pred požiaľmi v znení neskoĺších predpisov a podl'a vykonávacích
predpisov k uvedeným zákonom

medzi

obchodné meno
so síďom:
zastúpená:

IČo:
DIČ:
IČ DPH:
zápis v:

bankové spojenie
číslo účtu:
kontaktná osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

ďalej len,,posĘtovatel"'

obchodné meno:
so sídlom:

zastúpený:
lČo:
DIČ:
IČ DPH:
zípis v:
bankové spojenie
číslo účtu:
kontaklrá osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

ďalej len,.objed návatel"'

BE-SOFT a. s.
Šturova 6, 040 01 Košice
Mgĺ. Juliana Hennelová, predseda predstâvenstva

36 t91 337
202004s863
sK2020045863
obchodnom ľegistri okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke
č. 1073N
Tatra banka, a.s.

262\71671311100
Mgĺ. Vladimíľa Jalčová
0551720 1610
a55/720 1610
besoft@besofi.sk alcovaíđbesoft.sk,l

a

Zák]adnő škola Fľantiška Rákocziho II s rryučovacĺm jarykom
maďaľsĘm _ II.Rákĺíczi Ferenc Alĺpiskola, V.Palkovicha 3'
Kolárovo' 946 03
PaedDr. Judit Bagita, ľiaditel'kou ZS
37861174
Ż021627663
Nie
štatistickom registri SR: Sieť škôl a školských zariadení
Dexia banka a.s. fil. Komárno
3862080001/5600
PaedDr. Judit Bagita, riaditelka školy
0351777 1362, MT 0905 150193
03517171362
iskola.rakoczi@ gmail.com
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tâkto:



1 PREDMET ZMLIIVY

Poskytovatel' je oprávnený vykonávâť činnosti

a) bezpečnostnotechnickej služby (ďalej len,'BTS") na základe rozhodnutia NIP zo dňa l4.l l.2006'
č. BTS-000025-0ó'

b) na úseku ochľany pľed požiaľmi vo forme ýkonu činnosti technika poŽiaľnej ochrany (ďalej len

,,oPP).
c) pracovnej zdravotnej služby (ďalej len ,,PZS") na základe rozhodnutia Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej repub1iky zo dňa 30. decembra 2006, č,. oPPL-7ŻI5l2006'oj.

Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť poskytovanie BTS a oPP objednávatelbvi Zo strany

poskytovateľa, ktoré sú potrebné pre nastavenie pIocesov u objednávatelä a vývorenie systému

ôchrany Života a zóra"ia Zamestnancov a dhlších ţzických osôb a majetku, ktorý zodpovedá

potrebám a požiadavkám objednávatel'a a zÁroveň spĺňa poŽiadavky podl'a všeobecne zâviizných
právnych predpisov.

PoskyÎovatel' sa zavđn1e zabezpeč,iť v súlade so všeobecne zźxäznými právnyni predpismi

v podmienkach objednávatel'a pre objednávatelä jednotlivé výkony BTS, oPP aPZS v rozsahu

uvedenom v ělánkoch 2 aż 5 tejto zmluvy pľe Zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom vďahu
k objednávatel'ovi, (ďalej len ,,zamestnanec") a pre pľiestory a pĺevádzky objednávatel'a ĺa '6zemi

Slovenskej republiky špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len ,,prevádzka").

objednávatel' sa zaviizlje platiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu v súlade s cenníkom uvedeným

v prílohe č.l.

Rozsah BTS, oPP a PZS lychádza zo všeobecne záväzných práwych predpisov. V prípade potreby

plnenia úloh nad rozsah uvedený v tejto zmluve tieto úlohy buđe posk}tovaţel' povinný lrykonať iba

v prípade, ak sa na to objednávatel'ovi osobitne zaviazal.

Poskytovatel' sa zavázuje plniť svoje zâviizky l"yplývajúce z tejto zmlur.y prostredníctvom osôb

'pÍĺájĺ"i"ľ, 
všetky odborné predpoklady na ýkon im pľislúchajúcich činností podlh tejto zmluvy

v súlade s príslušnými všeobecne záväznými prármymi predpismi.

Posk}tovatel' zabezpečuje svoje zâväzky v1plývajúce z tejto zmluvy počas pľacovných dní v ýždni
od pondelka do piatku, v pľacovnom čase od 8.00 do 16.30 hod., pokiai' sa s objednávatelbm
nedohodol inak.

V prípade, ak povaha určitej činnosti vyâduje nestranné zistenie stavu alebo nestraĺľré overenie

v1iileät<u' pľe tinto pľĺpad je poskytovatel' povinný postupovať nestľanne a o svojej činnosti vydať

kbntrolné ôsvedčenió (Iitoré môŽe mať rôznu formu). Výkon takejto činnosti zo strany poskytovatel'a

sa povaŽuje za plnenie povinností lykonávatelä kontroly podlä Zmluvy o kontrolnej činnosti podl'a $

591 a nasl. obchodného zíkonníka.

2. sPoLočNrĺ USTANo\TNIA K PosKYTovANIU SLUŽIEB

2.1 Zmluvné strany si po uzawetí zmluły upresnia spôsob fungovania ich vzájomnej spolupráce a

ýmeny potrebných informácií.

Zavádzanie systému služieb. Y rálmci zavâdzania systému sluŽieb poskýovatel'

a) uskutoční u objednávatel'a vstupný audit s nalĺhovanými opatreniami zameĺaĺý na Zistenie

informácií poĺébny"h p." optimálny výkon služieb podlä tejto zmluvy najneskôr v lehote 30 dní
odo dňa uzałĺetia tejto zmluly,

1.1

1.Ż

1.3

r.4

1.5

1.6.

1.7

1.8.
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2.3.

2.4

b) lrypracuje dokumentáciu služieb najneskôľ v lehote 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

objednávatel' berie na vedomie, że zoznam ákladnej dokumeníĺcie má len infoľmatívny

charakteľ azo zozîaÍnIl budú lrypracované tie dokumenty' ktoľé sa týkajú špecifických
podmienok objednávatelä. Z rovnakého dôvodu môŽu b)ť vypľacované aj iné dokumenty, ktoľé

v zozname ýslovne nie sú uvedené,

Vedenie systému služieb. V ľámci vedenia systému služieb poskytovatel' bude

a) uskutočňovať u objednávatelä pravidelné kontĺoly na úseku bezpečnosti a ochrany zdĺavía pri
práci (d'alej len ,,BoZP..), ochĺany pľed poŽiaľmi (ďalej ako ,,oPP") a Pľacovnej zdravotnej

śtuzby (ľul"j ako ,'PZS"),ktoýh periodicita je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

a o ţsledku spracuje písomnú sprálłr a oboznámi s ňou objednávatel'a a príslušných

zamestnancov zabezpečujúcich plnenie úloh na úseku BoZP, oPP a PZS'

b) lypľacírvať odporúčania a poskýovať objednávatelbvi konzultácie, metodickri a odbornú pomoc

týk4rĺce sa pinenía povinností na úseku B9ZP, oPP a PZS. Písomné odpoľúěania budú

pľedkladané óbjednávatelbvi vŽdy do 14 dní od q'konania kontrol na úseku BOZP' oPP a PZS'
i<toýh periodicita je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve, alebo ĺa zâklade osobitnej písomĺej
ziadôsti objednávaĚlä. Na písomnú Žiadosť objednávatel'a je posk}tovatel' povinný odpovedať

najneskôr áo siedmich dní s výnimkou prípadov potreby odlľátenia broziacich škôd na zdĺaví
a majetku; v takom prípadeje poskýovatel' povinný odpovedať bez zbytočného odkladu,

c) sa zúčastňovať ĺykonávania štátneho dohl'adu' ktoý boi vopred a dostatočne včas ohlásený

d) zabezpečí sţk s oľgánmi štátnej sprály v oblasti inšpekcie práce a orgánmi štátnej správy na- 
úseku ochrany pred poŽiarmi (ďalej ĺen ,'príslušný oľgán veľejnej spráry"), najmä bude v mene

objednávatel'a vypricúvať príslušné hlásenia a lybavovať agendu na úseku BOZP, oPP a PZS'
ĺešp. bude objednávatel'ovi poskytovať odbornú pomoc pri styku s príslušnýĺni orgánmi verejnej

spľálry,

e) metodicky ľiadiť po odboľnej sţľánke činnosť Zamestnancov poverených plnením úloh na úseku

BOZP, OPP a PZS,

f) plniť ďalšie povinnosti v rozsahu łyplývajúcom zo všeobecne závázných prźxĺych predpisov.

Aktualizácia systému služieb. V ľámci aktualiźcie systému sluŽieb Sa posk)'tovatel' zavdzuje

lykonávať aktualizáciu zakladnej dokumentácie' príp. rozšírenej dokumentacie podľa zmien

q,pl1.\/ujú"i"h 
"o 

''ršeobecne závämých právnych pređpisov a zmien uskutočnených u objednávatel'a.

RoZSAII \.ŕKONU BEZPEčNoSTNoTECHNICIGJ SLUŽBY

Účelom BTs je vyhlädávať a identifikovať ĺizlkâ na prevádzkach, ktoré môžu viesť k pracovnému3.1
urâZu.

3.2 Pľe podmienky objednávatelä a jeho jednotlivé prevádzky poskýovatel'

a) lrypracuje dokumentáciu:

(Đ dokumentácia o školení zamestnancov z BoZP v členení: vstupné a opakované školenia

zamestnancov, vstupné a opakované školenia vedúcich zamestnancov, vstupné a opakované

školenia pre zástupcov Zamestnancov pre BoZP,

(iĐ smernica na určenie podmienok organizĺcie ýchovy Zamestnancov v oblasti BOZP,

(iii) smernica na postup v prípade poškodenia zdraüa vrátane poskýnutia prvej pomoci,

zíchraĺných pĺác a evakuácie (traumatologický plán),

(iv) smeľnica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v prevádzkach,

(v) smernica na kontrolu poŽívania alkoholických nápojov a pouŽívania omamných látok

a psychotropných látok,
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b)

(v1) zoznam pĺâc a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca
po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým,

(vii) smeľnica na určenie postupov pri vzniku úrazu, vmiku nebezpečnej udalosti a vzorové
dokumenty

(viii) poverenie zodpovedných osôb a menovacie dekréty,

(ix) politika BOZP,

(x) iná dokumentácia podlä charakteru prevádzky napr. doprawý poriadok, prevádzkoý
poriadok skladu a pod.

(xi) hodnotenie rizík s nál'ĺhom osobných ochraĺurých pracowtých prostriedkov (ooPP)'

(xii) smernica na poskyovanie OOPP,

uskutoční a lykoná školenia zamestnancov na úseku BOZP podlä vypľacovanej dokumentácie v
predpísaných termínoch odsúhlasených s objednávatelbm v rozsahu vstupných a opakovaných

školéní Zamestnancov, vstupných a opakovaných ško1ení vedúcich zamestnancov, školení
zástupcov zamestnancov, oboznamovanie a informovanie zamestnancov v zmysle $ 3 Vyhl. č'

I47lŻ013Z.z.'

vykoná poradenstvo pri lyšetrovaní pracovných úrazov vzniknutých u zamestnancov

oĹ.1ednávatelä a iných osôb nachadzajúcich sa v priestoľoch objednávatelä, vykoná Ęické
šeirenie závažných pracovných úrazov vzniknutých u zamestnancov objednávatelä a iných osôb

nachádzajúcich sa v pľiestoroch objednávatelä, a lykoná odbornú pomoc pre objednávatel'a pri
oznamovaní pracovného urazu príslušným orgánom,

organizuje a kontroluje plnenie povinností ÝŢp1ý.Vajúcich z predpisov oBoZP, kontroluje stav

BoZP na pracoviskách a navrhuje konkétne opatrenia na odstraňovanie zistených nedostatkov,

v prípade kontroly r,ykonávanými štátnymi orgánmi v oblasti BoZP vypracuje dokumentáciu do

termínov ÍaţThovanými štátnymi orgánmi,

plní ďalšie úlohy bezpečnostnotechnickej služby.

c)

d)

e)

Đ

4. ROZSAII \.ýKONU SLUŽIEB NA ÚSEKU OCHRANY PRED PoŽIARMI

Účelom oPP je vyhlädávať a identifikovať riziká na prevádzkach, ktoľé môžu viesť k vzniku požiaru.

Pre podmienky objednávatelh a jeho jednotlivé prevádzky poskytovatel'

a) lypracuje dokumentáciu:

(Đ poŽiaľny štatut'

1ii) poŻiarnepoplachovésmernice.

(iii) poŽiarny evakuačný plán,

(iv) zoznam objektov a prehl'ad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poŽiaľu, činností

so zýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru a času zv'ýšeného nebezpečenstva vzniku
poŽiaiu, ako aj navrhnutie potrebných opatrení, vrátane určenia počtu členov

protipoŽiarnych hliadok,

(v) poŽiama kniha,

(vĐ dokumentácia o školení zamestnancov o oPP pre Zamestnancov, pre vedúcich

Zamestnancov a pre osobn ktoré sa s vedomim objednávatelä zdrŽujú vjeho prevádzkach'

(vii) dokumentácia o odbornej príprave pľotipożĺarnych hliadok v čIenení: časov'ý a tematický
plán odbomej pĺipralry a zâznamy z odbornej prípraly,

(viii) poŽiarny poriadok pľacoviska (prevádzky),

(ix) poŽiarno bezbečnostné charakţeľistiky objektov

4.1.

4.Ż
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5.

b) uskutoční školenia:

(i) odborná príprava pľotipoŽiarnych hliadok podl'a vypľacovanej dokumentácie v pľedpísaných

termínoch odsúhlasených s objednávatel'om,

(ii) školenie zamestnancov podlä lrypracovanej dokumentácie,

c) pripraví, zorganizuje a vyhodnotí cvičné požiarne poplachy,

d) uskutoční preventívne protipožiarne prehliadky'

e) organizuje a kontÍoĘe plnenie poünností \Ţplývajúcich z predpísov o oPP, kontroluje stav oPP- 
nu p*"oroßt ách a nalľhuje konkrétne opatrenia na odstraňovanie zistených nedostatkov,

f) v prípade kontroly lykonávanými štámymi orgánmi v oblastí oPP lrypracuje dokumentáciu do

termínov nawhovanými štátnymi orgánmi,

g) plní d'alšie úlohy technika požiarnej ochĺany.

RoZsAH vŕKoNU PRACo\Ą\EJ ZDRAVoTNE I SLUŽBY

Účelom PZS je poskýovať objednâvatel'ovi odborné poradenské sluŽby v oblasti ochĺany zdĺaüa pri

p.*ĺ u 
'polup.á"ováť 

pri łyÎlädávaní a identifikovaní rizík ĺa prevâdzkach, ktoré môŽu viesť

k chorobám z povolania.
Poskýovatel' Âa zavazlje zabezpečovať dohl'ad nad pracovným prostredím, ktoý zahÍňa nasledovné

5.1

5.2

c)

d)

e)

Đ

činnosti:

a) hodnotenie faktorov práce a pracovného prostređia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich

możného vplyvu na zdravie zamestnancov

b) hodnotenie zdĺavotného rizika minimálne raz za rok a pri každej podstatnej zmene pľacovných-' 
|odmienok, ktorá by mohla mať łplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu pľáce z hlädiska

ZdÍavotných rizík,

vypracovanie návľhov na zaradenie prác do kâtegórií z hl'adiska zđravotných rizík

v1pracovanie náwhov na zmenu a1ebo lyradenie pĺác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie

poskytovanie odborného poradenstva a konzultácií objednávatelbvi a jeho zamestnancom pri

(Đ plánovaní a organizźlcli práce a odpočinku zamestnancov, \Ťátane usporiadania pracovísk
'- i pľacormých miest spôsobu Výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia'

(i1) ochrane zdĺaüa pred nepńazniujm vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

(iii) ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia' hygiene' ţziológii práce, psycholigii práce a

ergonómii,

účasť na

(Đ lrypracúvaní programov ochĺany a podpory zđravia zamestnancov, na zlepšovaní

piá"o*y"ĺ pđa-Ţ"nok a na vyhoánocovani nových zariadeĺlí a technológií zo zdravotného

hlâdiska'

(iĐ činnostiach spojených so zarad'ovaním zamestnancov na pracovnú rebabilitáciu,

(iii) rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s pracou,

(iv) orgaĺizovaní systému pľvej pomoci, ak ide o ohľozenie života alebo zdľavia zamestnancov

spoĘracuje pri poskýovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného

ouptyvĺouánia zdľavia, hygieny, ţziológie, psychológie pľáce a ergonómii

Pre podmienky objednávatel'a a jeho jednotlivé prevádzky poskyovatel'

a) vypracujedokumentáciu:

c)

5
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6.

5.4

5.5

6.1

6.2

o.J

6.4

6.5

(1) identifikácia Zdravotných rizík' hodnotenie zdĺavotných rizík, vypracovanie- posudkov

ĺizika a ich pľiebeŽná aktualizĺcia podl'a ţskytu rizikových faktorov a zmien, ktoľé môžu

ovplyvniť vel'kosť rizika,

(iĐ návrh kategorizácie pľacovných činností,

(iii) prevádzkové poľiadky (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícií
hluku, v expozícií vibrácií, s biologickými faktormi, s laseľmi atď.),

b) poskytne zamestnancom objednávatelä infoľmácie o:

(i) nebezpečenstvách a s nimi súvisiacich zdĺavotných rizikách pri práci a ochľane pred nimi,

Poskýovatel' sa zav'á,zuje zabezpeěiť na źklade poŽiadavky objednávatelä nasledovné činnosti:

a) zisťovanie expozície zâmestnancov faktoľom pľáce a pľacovného pľostredia a ich moŽné

kombinované úć inky na Zdravie

b) zabezpečiť vzdelávanie lybľaných zâmestnancov na poskyovanie prvej pomoci alebo vzdeláva' 
vybraných zamestnancov na poskyovanie prvej pomoci podlä osobitného predpisu

c) zabezpečenie rekondičného pobytu

Poskytovatel' nezabezpečuje pľe objednávatelä posudzovanie zdravoînej spôsobilosti Zamestnancov

na pracu.

PovINNosTI PosKYTovATEĽA

Poskytovatel' r,ryhlasuje, Že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom činnosti podľa

tejto zmluly, ie dßponuje ţakými odboľnými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k ýkonu činnosti

pótrebné a Łe činnoiť bůde vykonávať s odboľnou starostlivosťou, ľiadne a včas, prostredníctvom

odborných pracovníkov kvalifikovaných podlä osobitných pľedpisov'

Poskýovatel. je povinný pri qýkone svojej činnosti podľa tejto zmluly riadiť 
.sa_ 

pokynmi

objeánávateľa ä svoju einnosť poalä t"1o zmluvy lrykonávať v súlade sjeho zĺujmami. Zfuoveň je

všák povinný písomne upozorniť objednávatelä na nejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoľe by'mohli

mať źu nĺstódät vznik šĹody. od poĘnov objednávatelä sa môže poskyovatel' odchýliť' len-ak je to

naliehavo nelyhnutné v zźllljme objeđnávatelh a posĘ'tovatel' nemôŽe věas dostať jeho súhlas. Ani

v tţhto prípaáoch sa však poskytovateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje oĘednávateľ'

Ak poskyovatel'po písomnóm upozornení objednávatel'a na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré

uy *ohi; .ať 'u ńásl"dok u'ńik škody, tieto pokyny nezmení, poskyovateľ Za tahito škodu

nezodpoveđĺ.

Poskýovatel' je povinný uchovávať doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou

nadoĹudol oa otjednavaiet'a alebo od tľetích osôb, a najneskôr po ukončení trvania tejto zmluvy, inak

vŽdy na poŽiadanie objednávatelä, je povinný ich odovzdať objednávatel'ovi'

Pri plnení činností podľa tejto zmluvy je posk).tovatel' povinný postupovať v súlade a v lehotách

stanävených všeobeine zÁviznými právnymi predpismi. osobitne je povinný dodrŽiavať všeobecne

zźlvazné pĺávĺe predpisy upralujúce spôsob nakladania s osobnými údajmi, najmä zÁkon č. lŻ2lŻ013

Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poskyovatel' je povinný pri vstupe do prevádzok rešpektovať pokyny objednávatelä. s ktoými bol

p."uŕá-t"l'n"-obo známený, najmâ ohhsiť svoju návštevu na ľecepcii a pohybovať sa po pľevádzkach

len v sprievode objednávatel'om uľčenej osoby.

objednávatel' mőże żiadať od poskytovatelä nźlbradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak posĘtovatel'

neţkonáva svoju ěinnosť riađne a v súlade S touto Zmluvou a s príslušnými všeobecne záväzĺými
prárłr1łni predpňmi a ani po písomnom upozornení objednávatel'a nełrykoniĺ nápĺału ani v primeranej

lęhote poskýnutej objednávatel'om.
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6.7

ó.8

Poskyovatel' nezodpovedá za škodu, ktoľú objednávatel' utrpí nedodľŽaním dopoľučení poskytovatelä

posýnutých podl'a tejto zmlulry. Poskýovatel' ďalej nezodpovedá za škodu, ktoľá objednávatel'ovi

vznikne z-dôvôdu, že óbjednávatel' nezabezpďí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných

poskýovaţel'om podl'a tejto zmluvy.

V pľĺpade, ak objednávatel' poveĺí plnením čiastkových úloh tretiu osobu, poskýovatel' je oprávnený

prehodnotiť lysledky činnosti takejto tľetej osoby.

PovINNosTI oBJEDNÁVATEĽA

6.| objednávatel' berie na vedomie, že riadne a včasné plnenie povinností posk}tovate]ä závísi na

riadnom a včasnom poskynutí súčinnosti objednávateĺ'om (osobitne Zo strany jeho zložky BOZP

a l'udských zdrojov).

6.2 objednávatel'je povinný na požiadanie poskytnŕlť poskyovatelbvi všetky potrebné informácie a

poăktudy n"nýhn,rtné pr" ;ehđ činnosť a poskytnúť mu potrebnű súčinnosť. Najmä je povinný včas

ţstavit" posŘ1tovatelbvi potrebné písomné plnomocenstvo, umoŽniť osobám, prostľedníctvom

láoýh bude 
_poskyovateŕ 

phiť svoje zźĺvázky vyp|ývajúce Z tejto- zmlury, prístup na všetky

pr"iadruy u uńoŽniť týmto ósobám zíikavanie všetkých údajov potrebných pľe splnenie zâvăzkov

po.kytouát"lh podl'a tójto zmluvy. V prípade, že sprístupnenie priestoru je 
'podmienené 

osobitným

ärohó11 p"..onál''eho, iesp. zdravotnéńo âlebo bezpečnostného preveľenia alebo preškolenia, o tejto

potrebe informuje poskiovatel'a vopred s dostatočným časovým Pľedstihom _potrebným 
na

uyba.'rer'i". NapoĹonle pôvinný poskytnúť posk}tovateľovi dokumentáciu BoZP a oPP spľacovanú

oĹjednávateľom pľed uzatvoľením tejto zmluvy ak bola spracovaná'

6'3 objednávateľ je povinný pľeukázatelhe informovať poskýovatel'a o každej 
-zmene. 

pracovných

poämier'ok na 
-niJktorom 

z pracovísk, ako aj o každej technologickej alebo akejkolţek inej zmene

inapr. zavedenie novej technológie, nového pracovného postupu), ktorú objednávatel' lykonal na

ni"i.,o.o- zo svojich pracovßt<, ktoľá môŽe mať za následok zmenu pľacovných podmienok na

danom pracovisku. Zmluvné strany bez Zbytočného odkladu po doľučení oznámenia podlä

predchád)ajúcej vety dohodnú pĺípadné podĺobnosti o splnení zźlvdzkov poskytovatel'a podl'a tejto

łmlur,ry vo vďahu k pracoüsku, ktorého sa omámená zmena týka'

6.4 objednávatel' bez zbytočného odkladu s dostâtočným pľedstihom, najneskôr .však 
v deň nástupu

novţh zamestnancov na pracovisko zabezpeči v)rpracovanie a aktualizovanie zoznamţ)

zamestnancov. v zozname sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum naľodenia, názov

pracoüskaadruhprace.ozmenáchvzoznamejeobjednávatel'povinnýbezzbýočnéhoodkladu
informovať poskytovatelä.

6.5 objednávatel' bez zbýočného odkladu informuje poskytovatelä o nahlásených kontrolách

r,yřonávaných oľgánmi útátnej spĺávy, alebo oĺgánmi o!ce. Protoko1y/ zámamy z vykonaných kontľol

oigánmi štátnej sňrály objednávätel' podpisuje po odsúhlasení protok olulzâznamu s posk)tovatelbm.

6.6 objednávatel' vŽdy najmenej tri pracovné dni vopľed poskytne poskytołatel'ovi.-menný zomam

zaňeshancov, ktorí s; zúč;Smia ěinností zabezpečovaných posky'tovatel'om podl'a tejto zmlury

a zabezpečí ú3asť svojich zamestnancov na ýchtó činnostiach. Ak sa zamestnanec bez dôleŽitých

dôvodov nezičastní ýchto činností, poskýovatel' je oprávnený poŽadovať odplatu' ako keby

k lykonaniu činnosti došlo.

6.7 objednávatel' ĺyhlasuje, že zabezpeč,íl od zamestnancov písomný súhlas na nakladanie s ich

o.obn1,-i rĺaa;mi v roźsáhu potrebnóm na plnenie tejto zmluly zo strany poskytovatel'a a príslušných

lekárov a medicínskych centier.
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1 oDPLATÄ A PLAToBNń PoDMIENKY

Zrĺlhvné Strany sa dohodli na odplatách vo ýške podl'a pľílohy č. I za zabezpećenie ýkonov BTS'
oPP a PZS podlä tejto zmluvy.

Poskytovateľ má právo vyzvať objednávatelä na vzájomné rokovanie o zmene cien. Poskýovatel' má

záľoveň právo r,yzvať objednávatilä na vźjomné rokovanie o zmene cien v závislosti od pľípadnej

zmeny lägislatívy, štruktúry a objemu nákĹdov preukázatelhe spojených S posk}'tovaním služieb

tvoriacich predmet tejto zmluły.

V paušálnej odplate za ýkon BTS, oPP a PZS podl'a bodov 3.,4.' 5.Ż a 5.3, v periodicite uvedenej v

príiohe č. i teiio 
"mlr'oy 

sú zahmuté všetky náklady súvisiace s vykonávaním kontrol pracovísk a

prevádzok, poškyovaní poradenstva pri kontľolách pracovísk objednávatelä, alebo poľadenstvo na

)ákhd" o.oĹĺtn"j písomnej Žiadosti objednávatelä formou elektronickej alebo e-mailovej koĺzultácie.

V prípade pot.ebý ďatsĺcĺl osobných kontrol na prevádzke v priebehu dohodnutého obdobia a za

oińnosti naa roisah sluŽieb uveáených v bodoch 3., 4., 5.2 a 5.3 tejto zmlur,y je stanoveľá cena

uvedená v prílohe č. l tejto zmluly.

odplata podlä tohto článku nezaÚřla náklady na zabezpečeníe činností uvedených vbode 5.4 a5'5

lieto nânady budú v pľípade ich lynaloŽenia posk1.tovateľom nahĺadené poskytovatelbvi

objednáVatel'om v plnej ýške.

V cene za poskyovanie sluŽby nie sú zahmuté náklady poskýovateľa, ktoré lynaloŽí 
-pri 

plnení

predmetu tejto zmluvy, ako sú iegistračné poplatĘ, správne poplatky a iné poplatky, ktoých' úhrada

ä .l1*u i" s_tanovená 
-zákono-, 

oynusto", pi"dpiso-, ným závámým nariadením, a budú bĺadené

u Á"''" ób;"dnáuutel'a, alebo ktoré budú 'rrynaloŽené po dohode s objednávateľom'

Faktúra za BTS, oPP a PZS služby bude poskytovatelbm lrysţavená vždy po skončení faktuľačného

obdobia v zmysie pľílohy č. 1. Faktúĺu poikyovatel' vystaví do 15. dňa nasledujúceho fakturačného

obdobia so splutnosťo.r'do 15 dní od jej doručenia. Faktúra za ostatné objednané sluŽby bude

poskytovatel'om vystavená vždy do 15. đňá nasledujúceho kalendárneho mesiaca so splatnosťou đo
js ánĺ oa jej đoľučenia. I(fakture posk}tovatel' priloŽí špecifikĺciu poskýnuĺ_ých ýkonov,
s qŕnimkou špecifikácie týkajúcej sa činnosti odmeňovanej paušá]nou odmenou'

VpľípadeomeškaniaobjednávateľasúhĺadoupeňaŽnýchzâvdzkovmápľávoposkytovatel'účtovať
úräky z omeškania objednávatel'ovi vo r"ýške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávatel'v omeškaní' za

kaŽdý deň omeškania.

odplata je bez dane z pridanej hodnoţ, ktoľú poskytovaţel' v}'llčtuje podlä všeobecne ztnăzných

prármych predpisov.

7.1

7.2

t.3

'7.4

7.5

7.6

7,7

/.ö

8, TRVANIE ZMLU\'I'

8.1. Táto zm]uva sa uzatvára od 01.01.2015 do 3I.12.2018

8.2. Táto zmluva zaniká

a)

b)

c)

zĺnikom ktoľejkoľvek zo zmluvných stľán bez právneho nâstupcu,

ánikom povolenia poskyovatel'a na poskýovanie služieb podl'a tejto zmluly,

uplynutím výpovednej doby s qŕm, że każdâ zo zmluvných stľán je oprávnená túto Zmluur

frou"duľ piä'nou .rypo'"ďoďuŽ po uplynutí 12 mesiacov.trvania tejto zmluvy aj bez uvedenia

aá.,oĺl'. ŕpou"d.ou áobou tľi -".iu"", kto.á začína plynúť prým dňom kalendárneho mesiaca

nasledujúceho po dni doručenia ýpovede,

dohodou zmlur.ných strán,
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8.3

8.4

9.1

9'Ż

r0.

10.1

10.2.

e) píSomlým odstúpením od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluly druhou

zmluvnou stranou

Za podstatné polušenie tejto zmluly objednávatel'om sa považuje nâjmä

a) neposkyhutie dostatočnej súčinnosti poskytovaţel'ovi, a to ani po písomnom upozomení zo

strany poskltovatel'a alebo

b) omeškanie objednávatelä so zaplatením splatnej faktury po dobu dlhšiu ako 30 dní'

Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskyÎovatel'om sa považuje neplnenie zâv'dzkov

posŕ1.tovatelť podlä tejtă zmluly, á to napriek písomnému upozomeniu zo strany- objednávatel'a

al"tó taté poruienie tejio zmluvy, ýsledkom ktorého bude uloŽenie pokuty Zo stľany kompetentných

orgánov, aiebo porušenie tejto žmluly s nâsledkom, že objednávatel' nedodrží povinnosti na úseku

BŤs' BoZP aiebo oPP, ktorých splnenie malo b)ť zabezpečené poskytnutím sluŽby zo strany

posĘĄovatelä.

9 MLčANLIvosŤ

Zmluvné sţrany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k infoľmáciám ýkajúcim sa dľuhej zmluvnej

strany (ďalej len ,'aotłnuiĺ źmluvná stranď') ájej podnikania, najmä k akýmkol'vek informáciám

otcháanej, l^ýľobíej' prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizač_nej, peĺsonálnej,

hospodáršĹej a/alebo iechnickej povahy. Tieio informácie alebo akékoľvek iné infoľmácie verejne

n"prí.tupné u súvisiace s činnóstbu dôtknutej zmluvnej strany, ktoré dĺuhá zmluvná strana získa

ú.t 
'", 

piro*" alebo v akejkol'vek inej forme pri plnení tejto zmluly alebo v jej súúslosti, sú

prďmjom obchodného tajómstva dotknutej zmlu-"nej strany, alebo ich dotknutá zmlur'ĺrá strana

ţmto označuje ako dôverné v zmysle usţanovenia Ş 271 obchodného źkonníka (ďalej len,,dôverné

informáciď').

Zmluvné strany sa zav'ázujű, Že počas tľvania tejto zmluw, ako aj po jej skončení

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä s1 zavaĄý s dôvernými

infoľmáciami zaobchâdzal ako s pľísné tâjnými, tieto dôverné informâcie bez výslovného

predchádzajúceho písomného súhlaiu dotknutej zmlurmej stany priamo alebo nepriamo tretej

o.obe neorná-iť, ńesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,

b) pouŽţú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením pľedmetu tejto Zmluţy a na dosiahnutie

účelu podlä tejto zmlulry,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú lrykonávať so všetkou potrebnou odbomou starostlivosťou'

ZÁVEREčNÉ USTANoVENIA

Táto zmluva sa sprawje záĺ<onmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám' Súdy

Slovenskej ."publiky majú výlučnú pľávomoc na ľozhodovanie akýchkolţek spoľov ýkajúcich sa

tejto zmluly.

Zmluvné Stfany Sâ zźĺoveň zavázujű oznamovať si navájom akékolţek zmeny údajov. ktoré sa ich

ţkajú a sú poírebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej

tĹ1o 'muţ' zmenu, či żnik ich pľávnej subjektivţ, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta

pËarĺu''lu,'tuntového spojenia, vstup do Ĺonkurzného konania' reštĺukturalizácie a1ebo likvidacie
'ktorejkofuék zmluvnej stiany. Ak niektorá zmluvná stľana nesplní tuto povinnosť, nebude opľávnená

numi"etať, Že neobdľâla akúkolţek oznámenie, a zaroveň zodpovedá za akúkol'vek takto spôsobenú

9
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10.3. Pľávne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka č.

51311991 Zb. v zneni neskorších predpisov a vjeho rámci ustanoveniami občianskeho zákonníka č.

4011964 Zb. v anení neskorších predpisov a súvisiacimi prďpismi.

10.4. Táto zmluva sa môŽe meniť alebo zľušiť iba dohodou zmluvných stľán v písomnej forme. Ak by sa

dôvod neplatnosti vzt'ahoval len na časť tejto zmlulry, bude neplatnou len tato časť.

10.5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ýkajúcu sa pľedmetnej zÁleŽitosti'

Podpisom tejto zmiuly zanikajú všetky predchádzajúce písomĺlé a ústne dohody súvisiace

5 p.äd."to- t".1to zmluly a żiaóna zo zm\uvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto

zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

10.6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pojednom pľe každú zmluvnú stranu.

l0.7. Prilohy k tejto Zmluve sú:

a) príloha č. 1 cenník ýkonov,

l0.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami'

10.9. Táto zmluva nadobúda rîčinnosť deň po zveľejnení na internetovej stránke'

10.10

Za objednávatel'a:

V Kolárove dňa :

Podpis:
Meno: PaedDr. Judit Bagita
Funkcia: riaditel'ka

Za poskytovatelä:

V Košiciach dňa :

Podpis:
Meno:
Funkcia:

Mgĺ. Juliana Hennelová
oredseda Dredstavenstva' BE -,çOFî'

Zmluvné stĺany lyhlasujú, že sú plne spôsobilé na prárme úkony, Že ich zmluvná volhosť nieje ničím

obmedzená, žó zmluvu neuzavreii ani v tiesni, ani za nápadne neýhodných podmienok, že si obsah

zmluvy dôkladne prečítali a Že tento im je jasný, Zľozumitel'ný a lyjadľujúci ich slobodnú, váŽnu a

spoločnú vôl'u, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujti.

-ł xc!oţ:ł sP!' t 1'}:\ÔiŤ
ŠTtJRo.'/Â ó' o-ío 0: }i.)ŠjlŤ

IČo: 3ó191j37, IČ nP)-ł: sl:2, l:.r''ţ1' ''-
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I

pnÍr,oĺrĺ č. 1 KZMLUvE č. zorsotlo:nrs,oPĘPzs
cnľľÍx'rŕroNov

Pĺušálna odplata za posĘtovanie BTS' oPP a PZS v ľozsahu článku 2,3, 4,5.2 a 5.3 tejto zmluvy

vo výške:

Služba technika poäamej
ochľaĺ_ry

I xza 3 mesiacov EUR;/mesačne

odplata v pńpade posĘtnutia služieb nad ľámec đohođnufých kontľol uvedených v bode 1):

V prípade požiadavĘ na ýkon osobitných prezenčných školení účtujeme sadzbl za 
'školenie 

10 €/

skälenie + ilodinovú sadzbu lektora .'ro ţsk" zz,9o e b"z DPH sa každú začatu hodinu ţkonu školenia.

V prípade Vašich požiadaviek na ýkoń osobných kontrol - konzultácií mimo stanovených periodicít

uu"a*y"ł' v tabuŕke lyššie účtujeme hodinovú sadzbu vo výške 22,9o € bez DPH za każdű zač,atű

hodinu.

odplata za r{kon dychových skúšok v pracovných dňoch v čase od 8:00 do ló:00 a spracovanie

zĺŁnamu Z kontroĘ na základe požiadavĘ objednávatel'a:

z dychových skúšok vyhotowjeme v cene služby zÁ^aÍlr zkoilro|y

o V rámci uvedených kontrol sa budú lykonávať všetky činnosti uvedené v článku 2, 3, 4, 5'2 a5'3
zmluly (dokuńentácia, školenia, pieventíwa _ konĺolná činnosť a dälšie) v stanovených

periodĺcitnych termínoch v oblasti bezpečnostnotechnickej služby' služieb technika požiarnej ochrany

a pracovnej zdľavotnej služby.
. ť""'" z; dohl ad nad pĺacorným pÍostredím nie sú zahĺnuté nĺĺklady na objektivizáciu

(meĺania) pľacorłtého prostredia.

2

3

Dychová skuška na alkohol v čase přavidelnej Ż€/neranie
kontroly
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4. odplata za školenie posĘtovania prvej pomoci ( na základe požiadavĘ objednávatel'a) :

6 _ 10 účasÍrĺkov 190 € / školenie

* v prípadę ličasti vášho Żaĺnestnanca na '.otvoĺęnom" školení. tj. školęní, ktoÍé sa vykonáva v školiacich pńestoroch BE_soFT a v

term'ínoch podl'a p]rínu školení na pfislušný rok uvedeného na wwv.besoft'sk 1e ceĺa za účastnĺl€ uŕčená platným cemíkom

zverel'neným na tejto intęmetovej stnĺnk€.

Za objednźxatel'a:

V Kolarove dňa : Ą5 . |l ' ęa Á s

Za poskytovatelä:

V Košiciach dňa , A . l| ''znĄŚ

I t\
Podois: i }'r?'ł"
Meno: PaedDr' Juďtţagita
Funkcia: riaditel'ka

Podpis:
Meno:
Funkcia:

zilíÁDilÁ koLr nAmśKÁ rł(lcaBo łl'
s yYućovłchu^zľIo uł.lAłJKĺrt

ll.n (oczl ľxtĺţc łIÁľlsl(ol]ĺ
v. PAll(()vlctl^ ą 

'{a 
o! KolÁłovo

rćţ ß'talI'ó

Mgr. Juliana Heĺrnelová
predseda predstavenstva

BE - SOFT
^'(croţÍ 

ś',ci oć!a\sŤ
ŚT1Íno\Ł 6. o40 01 K.ŚG

'Čo, 3ó191337, rČ ĐPH; sp020o{586
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