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Z m l u v a
o
d i e l o
uzatvorená podľa IX. dielu Obchodného zákonníka

mu

7. í itffy
c.

C, 7;

Dodávateľ: ČISTOTA SERVIS, Súmračná 15, 821 02 Bratislava
zastúpená: Tullalová Anna
bankové spojenie: SPB Bratislava
číslo účtu: 155431-016/1200/SLPO
IČO: 32098561
Objednávateľ: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11
825 08 Bratislava
zastúpený: DocRNDr. í. Martinec, CSc
riaditeľ ústavu
bankové spojenie: Národná banka Bratislava
číslo účtu: 327-062/0720
IČO: 165221

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie upratovacích a čistiacich prác
a prác súvisiacich s dezinfekciou v celkovej rozlohe cca 5 500 ra
Vykonanie diela
Celková plocha, ktorá sa bude upratovať je uvedená v prílohe
č.2 ,
Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce dohodnuté v tejto zmluve
kvalitne a k spokojnosti objednávateľa, Balej je zhotoviteľ
povinný vykonávať práce len pracovníkmi v zmysle podmienok
uvedených v súťaži. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovníkov,
ktorí budú predmetné práce vykonávať všetkými pracovnými pomôc
kami a čistiacimi

prostriedkami.

Objednávateľ je povinný:
1. Urrožniť pracovníkom zhotoviteľa vstup do objektu a prístup
do tých priestorov, v ktorých sa práce budú vykonávať.
2. Poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť podľa požiadaviek zhotoviteľa
aby predmetné práce mohli byť riadne vykonané, vrátane poskyt
nutia uzamykateľných priestorov na úschovu materiálneho vyba
venia potrebného na výkon predmetných prác.
3. Pristúpiť na zmenu výšky odmeny za vykonané práce podľa
potreby v prípade, že cena materiálnych prostriedkov potrebných
na ich výkon, resp. minimálna mzda pre pracovníkov zhotoviteľa
v zmysle dohody odborových a štátnych orgánov stúpnu minimálne
o 10

Í>\

Cena
l.Za poskytovanie služieb bude objednávateľ zhotoviteľovi platiť
dohodnutú odmenu v zmysle ponuky z verejnej súťaže, ktorá tvorí
prílohu č. 3 tejto zmluvy.
2. Platba bude realizovaná vždy do 14 dní od doručenia mesačnej
faktúry zhotoviteľovi v nasledujúcom mesiaci po vykonaní služieb.
3. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry v zmysle
bodu 2 zhotoviteľ má právo účtovať poplatok z omeškania vo výške
0,01 io dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Záverečné ustanovenia
l.Táto zmluva sa uzatvára od 1.10.1994 na dobu neurčitú a je možné
ju vypovedať písomne s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne
plynúť prvý deň nasledujúceho mediaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
2,Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy okamžite, ak druhá
strana závažným spôsobom porušuje povinnosti z nej vyplývajúce
a ani v primeranej, najmenej štrnásťdňovej lehote na výzvu druhej
strany /zmluvne oprávnenej / nezabezpečí nápravu. Odstupujúca
zmluvná strana má v takomto prípade nárok na náhradu škody, ktorá
jej v súvislosti s odstúpením vznikla, vrátane ušlého zisku.

3. Zhotoviteľ berie do svojho pracovného pomeru všetky pracovníčky
/upratovačky/ objednávateľa, ktorým nesmie dať výpoveS po dobu
troch mesiacov,
4. Zmeny a doplnky te; to zmluvy možno vykonávať len formou písomného
dodatku,
5. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpory, ktoré realizáciou tejto
zmluvy vzniknú, budú riešiť predovšetkým a v prvom rade vzájomnou
dohodou,
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých si každá
strana ponechá 2 a nadobúda právoplatnosť dňom podpisu zástupcami
zmluvných strán. Práce sa podľa nej začnú vykonávať dňom 1 . 1 0 . 1 9 9 4 .
;

Za zhotoviteľa:
Anna Tullalová

Neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy sú prílohy 1, 2, 3.

V Bratisláv e 30.9.1994

