
2. Dodávateľ je povinný vykonávať služby podľa zmluvy. Dodávateľ je oprávnený pri vykonávan!
preventívnych protipožiarnych prehliadok a prehliadok BOZP vstupovať do objektov a zariadení,
vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať
potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov
objednávateľa...'

3. Všetky údaje a informácie poskytnuté dodávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou uchováva
v tajnosti a zaväzuje sa, že ich nebude rozširovať, okrem prípadov, kde by bolo ich využitie
nevyhnutné, alebo užitočné za účelom splnenia tejto zmluvy.

4. Dodávateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa na úseku ochrany pred
požiarmi a BOZP.

5. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť dodávateľovi splnomocnenie a odovzdať mu všetky
informácie, údaje, podklady a doklady, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy. Súčasne sa
zaväzuje na požiadanie spolupracovať s dodávateľom a umožniť mu vstup do všetkých objektov
a priestorov organizácie bez ohľadu na vlastnícky vzťah k objektu.

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade uplatnenia postihu voči objednávateľovi, orgánmi
vykonávajúcimi štátny požiarny dozor, resp. inšpektorátom práce z dôvodu neplnenia si
povinností dodávateľa, odstráni zistené nedostatky na vlastné náklady.

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že technik požiarnej ochrany a technik BOZP bude splňať požadované
kvalifikačné a odborné predpoklady v základných oblastiach, ktoré sú uvedené v prílohe tejto
zmluvy, a že príslušné osvedčenia budú súčasťou jednotlivých dokumentácií. Technika BOZP a
technika požiarnej ochrany bude vykonávať p. Ján Karman.

III. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Cena za práce dojednané v predmete tejto zmluvy o dielo je určená dohodou zmluvných strán
podľa zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Cena za služby poskytnuté dodávateľom sa stanovuje sumu: 90 - EUR, za každý mesiac

poskytovania služieb BOZP v termíne do 14 dn! od vystavenia faktúry na účet JÁN KARMAN
vedený v Slovenskej sporiteľni - pobočka Lučenec, Č.Ú. 0340299002/0900, vždy na základe
faktúr vystavených fy. JÁN KARMAN 1 x % ročne pomernou čiastkou z ročnej sumy, splatnosť
ktorých bude 14 dní.

2. Cena je odvodená zo súčasných cien v zmysle zákona o cenách a ďalších nákladov, ktoré
zhotoviteľ má. V cene diela sú zahrnuté tieto práce: .

vykonávanie funkcie technika PO podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR Č. 314/2001 Z. Z.
komplexné zabezpečenie protipožiarnej ochrany s následným odstraňovaním závad
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti BOZP
označovanie priestorov príslušnými tabuľkami
prešetrenie a vyhodnotenie pracovných úrazov
vykonanie auditu BOZP jeden krát ročne

V cene diela nie sú zahrnuté práce, ktoré sú spoplatnené v zmysle platného cenníka:
vypracovanie dokumentácie BOZP

3. V prípade, ak JÁN KARMAN vzniknú mimoriadne náklady v súvislosti s výkonom služby
BOZP, ktoré by vyplynuli z ďalších pokynov alebo nedostatku informácií od objednávateľa
alebo s prekážkami, chybami a následnou prácou naviac, prípadne inými okolnosťami za
ktoré nie je dodávateľská firma JÁN KARMAN zodpovedná ( vyšetrovanie pracovných úrazov),
bude cena upravená podľa sadzieb platných v dobe vzniku týchto mimoriadnych nákladov.
Súčasná sadzba za prácu technika BOZP je účtovaná sumou 12,- EUR / hod.

IV. Čas plnenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 2 mesačnou výpovednou lehotou.


