Príloha č.1 Návrh zmluvy

Zmluva o poskytovaní strážnej služby
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Sídlo:

909 01 Skalica, Kráľovská 9

Zastúpený:

Mgr. Gabriela Patková, riaditeľka

Tel:

+421 918 715 677

IČO:

37986775

DIČ:

2022279853

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK85 5600 0000 0027 2429 7005

/ďalej len objednávateľ/
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Tel:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu v tvare IBAN:
/ďalej len dodávateľ/
Preambula
Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania, na základe ktorého
dodávateľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom ako
verejným obstarávateľom na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Poskytovanie
Strážnej služby v objekte Zariadenie sociálnych služieb Útulok a Nocľaháreň na adrese
Nádražná 33/E,B, 909 01 Skalica“.
I. Predmet zmluvy
1/ Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie strážnej služby za účelom ochrany
objektu, osôb, majetku a verejného poriadku v objekte Zariadenie sociálnych služieb

Útulok, Nádražná 33/E a Nocľahárni, Nádražná 33/B, 909 01 Skalica a na verejne
prístupných miestach bezprostredne priľahlých k uvedenému objektu.
2/ Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon strážnej služby osobami spoľahlivými,
fyzicky a psychicky zdatnými, odborne spôsobilými a vyškolenými v zmysle zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších
predpisov.
3/ Dodávateľ zabezpečí výkon strážnej služby denne jedným odborne spôsobilým
pracovníkom podľa požiadaviek a harmonogramu objednávateľa.
4/ Strážna služba bude vykonávaná statickou službou na určenom stanovisku, ktorým
je vstupná miestnosť do Zariadenia sociálnych služieb Útulku – vrátnica, v kombinácii
s preukázateľnými obchôdzkami v monitorovanej lokalite v nepravidelných
intervaloch so zameraním na ochranu objektu, osôb, majetku a verejného poriadku.
Výkon strážnej služby na vrátnici bude realizovaný tak, aby strážna služba mala
neustále zrakový kontakt do vstupnej chodby útulku, t.z. otvorené dvere smerom
k prijímateľom sociálnej služby.
5/ Strážna služba bude poskytovaná v pracovné dni v čase od 16.00 hod. do 07.00 hod.
Počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja bude poskytovaná nepretržite, t.j. 24
hodín denne. V prípade potreby má obstarávateľ právo po písomnej dohode
s dodávateľom tento pracovný čas výkonu strážnej služby upraviť.
II. Povinnosti dodávateľa pri výkone strážnej služby
1/ Zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb do objektu.
2/ Zabraňovať vstupu do objektu cudzím osobám, ktoré nie sú klientmi zariadenia.
3/ Monitorovať a zapisovať príchody a odchody klientov, vykonávať u klientov
dychovú skúšku na alkohol.
4/ Viesť príslušnú dokumentáciu a písomné záznamy o výkone služby podľa
požiadaviek objednávateľa.
5/ Zabraňovať rozkrádaniu, strate a zneužitiu majetku verejného obstarávateľa.
6/ Zamedziť vynášaniu hnuteľných vecí z objektu bez súhlasu povereného
zamestnanca objednávateľa.
7/ Dohliadať nad dodržiavaním prevádzkového a ubytovacieho poriadku zariadenia.

8/ Každé porušenie alebo závažné ohrozenie chráneného objektu bezodkladne nahlásiť
zamestnancovi objednávateľa, mestskej polícii, resp. štátnej polícii alebo príslušným
orgánom podľa charakteru zistenia. Odborne spôsobilá osoba vykoná potrebné
opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších škôd.
9/ Spolupracovať s povereným zamestnancom objednávateľa a rešpektovať jeho
pokyny, týkajúce sa kontroly výkonu strážnej služby.
10/ V prípade mimoriadnej udalosti spísať záznam o udalosti, v ktorom uvedie jej
priebeh, časové údaje a osobné údaje zúčastnených osôb.
11/ Mať oblečenú rovnošatu, ktorá je označená názvom dodávateľa a na prednej časti
s uvedením mena a priezviska osoby vykonávajúcej strážnu službu.
III. Povinnosti objednávateľa
1/ Objednávateľ bezodplatne poskytne priestory a zariadenie vrátnice potrebné pre
výkon strážnej služby.
2/ Na písomné upozornenie odstráni závady na oplotení a budovách, ktoré by boli
prekážkou riadneho výkonu strážnej služby.
3/ Riadne a včas uhrádzať fakturovanú sumu v mesačných intervaloch.
IV. Cenové a platobné podmienky
1/ Za plnenie predmetu zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za
každú odpracovanú hodinu/osobu .............................. eur bez DPH
slovom: ..................................................................................................... eur bez DPH
.............................. eur s DPH
slovom: .......................................................................................................... eur s DPH
2/ Celková cena predmetu zmluvy za obdobie 48 mesiacov bez DPH:
........................................................................................................................................
Sadzba DPH 20%
Celková cena predmetu zmluvy za obdobie 48 mesiacov vrátane DPH:
..........................................................................................................................................

2/ Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii za poskytované služby, bez
platenia preddavkov. Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu do 14 dní po obdržaní
faktúry vystavenej dodávateľom bezhotovostne na účet dodávateľa.
V. Povinnosti mlčanlivosti
1/ Súkromná bezpečnostná služba ako i jej pracovníci sú v zmysle § 43 ods. 2 zákona
č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti povinní
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti
s poskytovaním bezpečnostných služieb, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti
pozbaví osoba, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu, a ak sa jedná o skutočnosti
týkajúce sa inej osoby.
2/ Súkromná bezpečnostná služba ako i pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú a s ktorými
prídu do styku pri výkone bezpečnostnej služby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení. Táto povinnosť trvá i po ukončení
zmluvného vzťahu ako i prevádzkovania bezpečnostnej služby.
3/ Súkromná bezpečnostná služba je povinná predložiť záznam o poučení svojich
zamestnancov ako oprávnených osobách v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení objednávateľovi, a to bezodkladne po podpise tejto
zmluvy , najneskôr však do 3 dní od podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny
zamestnanca je súkromná bezpečnostná služba povinná doručiť objednávateľovi
takýto záznam o poučení podľa predchádzajúcej vety nového zamestnanca najneskôr
v deň, kedy tento nový zamestnanec začne vykonávať bezpečnostné služby v mene
súkromnej bezpečnostnej služby podľa tejto zmluvy.

VI. Zodpovednosť za škodu
1/ Súkromná bezpečnostná služba zodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá
vznikla

objednávateľovi

bezpečnostnej služby.

v priamej

súvislosti

s porušením

povinností

pri

výkone

2/ Súkromná bezpečnostná služba zodpovedá za škodu spôsobenú pracovníkmi bezpečnostnej
služby pri výkone bezpečnostnej služby.

VII. Čas a lehota plnenia predmetu zmluvy
1/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2018 do 28.02.2022.
2/ Dodávateľ začne zabezpečovať predmet plnenia dňa 01.03.2018 o 16,00 hod.
VIII. Ukončenie zmluvných podmienok
1/ Táto zmluva ako i povinnosti oboch zmluvných strán, okrem ustanovení v článku
VI. zaniká:
-

písomnou dohodou zmluvných strán

-

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá

-

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu, v tomto
prípade je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola doručená písomná výpoveď
niektorej zo zmluvných strán

-

odstúpením

objednávateľa s okamžitou platnosťou a účinnosťou v prípade, ak

súkromná bezpečnostná služba vykonáva bezpečnostnú službu alebo iné súvisiace
práce v rozpore s touto zmluvou

IX. Záverečné ustanovenia
1/ Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných
dodatkov k tejto zmluve, po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Takéto
dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2/ Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve vyslovene neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a všetkých súvisiacich predpisov platných na území
Slovenskej republiky.

3/ Zmluvné strany sa dohodli o vzájomnom včasnom informovaní o skutočnostiach,
ktoré by mohli súvisieť s výkonom bezpečnostnej služby.
4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
www.stiborsi.sk podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v
spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších

predpisov.
5/ Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží
po dve vyhotovenia, pričom všetky majú platnosť originálu.
6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli ju podpísali.

V Skalici, dňa ....................................

V Skalici, dňa .................................

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

.............................................................

......................................................
Mgr. Gabriela Patková
štatutárny zástupca

