Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej tiež ako Zmluva)

„JESEŇ ŽIVOTA“ , Zariadenie sociálnych služieb Levice
So sídlom:
Družstevnícka č. 22, 934 80 Levice
IČO:
42 11 83 83
DIČ:
2022638354
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK75 8180 0000 0070 0032 9166
Zastúpený:
Mgr. Anna Psárska, riaditeľka

(ďalej tiež ako „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)
a
Allmea, s.r.o.
So sídlom:
IČO:
DIČ:
právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená/konajúca:

Francúzska 70, 03 521 Tlmače
35 952 938
202055981
s.r.o.
Tatra banka
SK05 1100 0000 0029 4246 3307

MUDr. Miruška Kršiaková, konateľ

(ďalej tiež ako „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)
(spoločne tiež ako zmluvné strany)

Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri
výkone činnosti poskytovateľa pre objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa nasledovnú činnosť :

výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov
zmluvných partnerov objednávateľa podľa požiadaviek objednávateľa.

výkon EKG vyšetrení zamestnancov zmluvných partnerov objednávateľa podľa
požiadaviek objednávateľa.
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3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie činnosti poskytovateľa podľa tejto Zmluvy
zaplatí poskytovateľovi odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým ďalej v tejto Zmluve.

Článok II.
Čas a miesto plnenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ bude činnosť podľa Článku I. odsek 2
tejto Zmluvy vykonávať od 01.12.2017 do 30.11.2018.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá zo zmluvných strán je oprávnená túto
Zmluvu písomne vypovedať a to i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na
tom, že výpovedná lehota bude trvať jeden kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, že výpovedná lehota začína plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3.

V prípade závažného porušenia zmluvných povinností má každá zmluvná strana právo
okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy a to bez povinnosti platiť akékoľvek odstupné.
Závažným porušením zmluvných povinností na strane poskytovateľa sa rozumie najmä
opakované porušenie pokynov objednávateľa a porušenie povinnosti podľa Článku IV
odsek 8 tejto Zmluvy. Závažným porušením zmluvných povinností na strane
objednávateľa sa rozumie najmä opakované nezaplatenie odmeny prislúchajúcej
poskytovateľovi na základe tejto Zmluvy.

4.

Prílohou zmluvy o poskytovaní služieb je príloha:
č.1. Žiadosť o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a Posudok
o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
č.2. Dotazník zamestnanca
č.3. Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci.
Klient sa na LPP dostaví s tlačivom Žiadosť o vykonanie LPP v jednom vyhotovení a
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti v troch vyhotoveniach
(jeden záver posudku odovzdá klient zamestnávateľovi, jeden záver posudku odovzdá
klient lekárovi, s ktorým
má uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej
starostlivosti a jeden záver LPP preberie poverený pracovník „JESEŇ ŽIVOTA“ ZSS
Levice) a s vyplneným tlačivom Dotazník zamestnanca (ponechá si vyšetrujúci lekár).
Vyšetrujúci lekár zaznamenáva vyšetrenie klienta na tlačive Lekárska preventívna
prehliadka vo vzťahu k práci. Jedno tlačivo si ponechá vyšetrujúci lekár a jedno tlačivo
odovzdá klient lekárovi s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.

5.

6.

Zmluvné strany si ako miesto plnenia podľa tejto Zmluvy určili:
Allmea, s. r. o.
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MUDr. Kršiaková Miruška
SNP č. 19, 934 01 Levice, ambulancia všeobecného lekára

Článok III.
Odmena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za služby uvedené v Článku I. odsek 2 bude platiť
objednávateľ poskytovateľovi odmenu vo výške:
 20,00 € (dvadsať eur) za jednu vykonanú lekársku preventívnu prehliadku vo
vzťahu k práci vrátane vyšetrenia moču chemicky;
 2,00 € (dve eurá) za jeden vykonaný odber krvi;
 1,50 € (jedno euro 50 centov) za jedno vyšetrenie sedimentácie
erytrocytov;
 5,00 € (päť eur) za jedno vykonané EKG vyšetrenie (zápis EKG +
vyhodnotenie),
 4,00 € (štyri eur) za jednotlivé biochem vyš( glykemia, kreat, AST, GMT)
 15,00 € (pätnásť eur) za jedno vykonané ORL vyšetrenie + audiometria;
 15,00 € (pätnásť eur) za jedno vykonané očné vyšetrenie;
 15,00 € ( pätnásť eur) za jedno vykonané kožné vyšetrenie
 15,00 € (pätnásť eur) za jednu spirometriu.

Konkrétne za predmet zmluvy, bližšie špecifikovaný podľa prílohy č. 1 vo výške
3.802,50 EUR (Slovom Tritisícosemstvodva EUR Päťdesiat centov).
V tejto odmene sú už zahrnuté všetky prípadné náklady poskytovateľa spojené s jeho
činnosťou na základe tejto Zmluvy.
2.

Odmena podľa predchádzajúceho bodu je splatná na základe faktúry, vystavenej
poskytovateľom a riadne doručenej objednávateľovi, ktorá musí spĺňať všetky
náležitosti daňovo uznateľného dokladu. Súčasťou faktúry bude príloha s uvedením
názvu spoločnosti (zmluvného partnera objednávateľa), pre ktorú sa vyšetrenie
realizovalo, druh výkonu, zoznam vyšetrených klientov, dátum vyšetrenia.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za plnenie predmetu tejto zmluvy najneskôr
do 5.kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby
poskytnuté a doručiť ju objednávateľovi na jeho poštovú adresu, uvedenú v preambule
tejto zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že splatnosť faktúry bude určená 15 kalendárnych
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Táto odmena bude splatná na účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo na iný účet uvedený vo vystavenej
a doručenej faktúre.
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5.

Výška odmeny je uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty a poskytovateľ bude pri jej
uplatňovaní postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IV.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní jeho činnosti na základe tejto Zmluvy
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na poskytované činnosti
podľa tejto Zmluvy.

2.

Poskytovateľ je povinný postupovať pri výkone svojej činnosti na základe tejto Zmluvy s
odbornou starostlivosťou.

3.

Činnosť na základe tejto Zmluvy je poskytovateľ povinný uskutočňovať podľa pokynov
objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať.
Objednávateľ je povinný odovzdať včas poskytovateľovi veci a informácie, ktoré sú
potrebné na vykonávanie činností podľa Článku I. odsek 2 tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri
poskytovaní služieb a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

4.

5.

Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť, len ak je to na liehavo
nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas zabezpečiť jeho súhlas.
Ani v týchto prípadoch sa však poskytovateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje
Zmluva alebo dohoda s objednávateľom.

6.

Ak bude výkon činnosti poskytovateľa podľa tejto Zmluvy vyžadovať uskutočnenie
právnych úkonov v mene objednávateľa, je objednávateľ povinný vystaviť včas
poskytovateľovi písomne potrebné plnomocenstvo.

7.

Poskytovateľ je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu objednávateľovi veci, ktoré
za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti.

8.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tom, že všetky informácie, ktoré sa dozvedeli na
základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou a predovšetkým tie, ktoré napĺňajú pojmové
znaky obchodného tajomstva v súlade s ustanoveniami § 17a § 271 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov, informácie, ktoré sú predmetom ochrany v
zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Dôverné informácie“), sa
považujú za dôverné a zaväzujú sa zachovávať povinnosť mlčanlivo sti o takýchto
skutočnostiach alebo informáciách.
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9.

Povinnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto Článku trvajú aj po ukončení platnosti
tejto Zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa však nepovažuje, ak je zmluvná
strana povinná dôvernú informáciu podľa odseku 8. tohto Článku oznámiť tretej osobe
na základe zákonom stanovenej povinnosti.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom po dni zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

2.

Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch pôvodných vyhotoveniach, dve sú určené pre
objednávateľa a dve sú určené pre poskytovateľa.

4.

Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že táto Zmluva bola vyhotovená
podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvné prejavy sú vážne, určité, sú dostato čne zrozumiteľné a zmluvná
voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé a oprávnené túto
Zmluvu uzatvoriť a s jej obsahom súhlasia, na dôkaz čoho túto Zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

V Leviciach, dňa

___________________________

___________________________

za objednávateľa:
„JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie soc. služieb
Mgr. Anna Psárska
riaditeľ

za poskytovateľa:
Allmea, s.r.o.
MUDr. Miruška Kršiaková
konateľ
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Príloha č. 1
Zmenová kuchárka, kuchár, pomocnica v kuchyni, skladník (14)
Prev. prehl. (20,-€)
odber krvi (2,-€)
sedimentácia (1,50€)
EKG (5,-€)
Biochemické vyšetrenie krvi 4 x 1.00€ (4.000€)

celkom 14 prac. x 32.50€ = 455,00€

Pracovníci THP + inštruktor soc. rehabilitácie, vrátnik (19)
Prev. prehl. (20,-€)
odber krvi (2,-€)
sedimentácia (1,50€)
EKG (5,-€)
Biochem 4x1.0E

celkom 19 prac. x 32,50€ = 617,50€

Práčovňa (3)
Prev. prehl. (20,-€)
odber krvi (2,-€)
sedimentácia (1,50€)
EKG (5,-€)
ORL (15,-€)
kož. vyš. (15,-€)
biochem vyš 4x1.0E

celkom 3 prac. x 62,50€ = 187,50€

Pracovníci zdravotného úseku (57)
Prev. prehl. (20,-€)
odber krvi (2,-€)
sedimentácia (1,50€)
EKG (5,-€)
Biochemické vyšetrenie krvi (4x1.0-4.oE)

celkom 57 prac. x 32,50€ = 1852,50€

Upratovačky (8)
Prev. prehl. (20,00€)
odber krvi (2,00€)
sedimentácia (1,50€)
EKG (5,-€)
kož. vyš. (15,-€)
spirometria (15,00€)
Biochemické vyšetrenie krvi4x1.0€ (4.00€) Celkom 8 prac. x 62,50€ = 500,00€

Údržbári (4)
Prev. prehl. (20,-€)
odber krvi (2,-€)
sedimentácia (1,50€)
biochem vyš 4x1.00E-4.00E
EKG (5,-€)
očné vyš. (15,-€)

Celkom 4 prac. x 47,50€ = 190,00€

Celkom fakturované úkony za 12 mesiacov

3.802,50€
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