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Článok I
Účastníci zmluvy
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
č. obch. registra:

VEPOS, spol. s r.o.
952 01 Vráble, Štúrova 516/1
Ing. Juraj Sojka, konateľ
PRIMA Banka, a.s., Bratislava
2355079001/5600
SK59 5600 0000 0023 5507 9001
36 519 821
2020146898
SK2020146898
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 10192/N
a

Poskytovateľ:
Miesto podnikania:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
č. obch. registra:

SAFEMAN s.r.o.
949 01 Nitra, Levická 7
Ing. Marián Sulík, konateľ
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
4021357592/7500
SK20 7500 0000 0040 2135 7592
48092673
2120040703
SK2120040703
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 38578/N
ďalej len „poskytovateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch.
Článok II
Úvodné ustanovenie
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečovať a vykonávať nemedicínske
činnosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) pre zamestnancov objednávateľa vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie dodávateľským spôsobom
v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
Článok III
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečovanie výkonov nemedicínskych činností pracovnej zdravotnej
služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie v rozsahu určenom Zákonom:
a) posudzovanie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe
tohto posúdenia vypracovanie pre zamestnávateľa posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; ak posudzuje zdravotné riziko podľa § 30 ods. 1 písm. c) a nezistí zmenu
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu
práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení
rizika,
b) navrhovanie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozorňuje ho na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
c) poskytovanie zamestnávateľovi a zamestnancom poradenstvo zamerané na
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1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a
pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, ochranu zdravia pred
nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
2. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
d) zúčastňovanie sa na
1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdelávaní vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,
e) spolupráca so zamestnávateľom pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy
v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie
f) návrh obsahu formulárov Posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pre jednotlivé profesie
zamestnávateľa z hľadiska kategórií prác a identifikovaného zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
g) účasť na výkonoch kontrol orgánov štátneho dozoru a na objektivizácii faktorov pracovného prostredia ako konzultant, resp. dohľad.
Článok IV
Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa
1) Objednávateľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy podľa č.III tejto zmluvy:
a) odstraňovať v dohodnutých termínoch nedostatky zistené pri činnosti PZS,
b) dodržiavať a plniť zásady obsiahnuté vo vypracovanej dokumentácii z oblasti PZS,
c) umožniť poskytovateľovi neobmedzený vstup do všetkých priestorov a objektov za účelom plnenia predmetu zmluvy v sprievode kontaktného zamestnanca,
d) poskytnúť priestor, technickú, materiálnu a administratívnu podporu poskytovateľovi na výkon
služieb a činností uvedených v čl. III tejto zmluvy na jeho náklady,
e) poskytnúť potrebnú súčinnosť poskytovateľovi pri získavaní informácií potrebných pre zabezpečenie služieb a činností obsiahnutých v čl. III tejto zmluvy,
f) písomne stanoviť kontaktného zamestnanca zodpovedného za komunikáciu a aplikačné veci
v oblasti PZS,
g) poskytnúť aktuálny zoznam kontaktných zamestnancov, ktorý bude obsahovať meno, priezvisko, príslušnosť k útvaru a telefonický kontakt,
h) vopred, v dostatočnom časovom predstihu, prerokovať s poskytovateľom všetky uvažované
zmeny, meniace stav objektov, resp. priestorov oproti stavu podľa predloženej dokumentácie,
i) poskytovať bez zbytočného odkladu informácie o aktuálnej organizačnej štruktúre objednávateľa,
j) v prípade mimoriadnych udalostí zabezpečiť prepravu poskytovateľa, resp. osôb v zmluvnom
vzťahu s poskytovateľom na miesta výkonu prác objednávateľa na náklady objednávateľa podľa
požiadaviek poskytovateľa,
k) poskytnúť aktuálny zoznam zamestnancov za jednotlivé útvary, ktorý bude obsahovať meno,
priezvisko, príslušnosť k útvaru, pracovné zaradenie, stručnú charakteristiku práce, dátum nástupu, špecifiká práce (nočná práca, práca vo výške ...) a iné skutočnosti potrebné k výkonu
činností PZS,
l) písomne, prípadne elektronicky, oznámiť poskytovateľovi zmeny počtu zamestnancov mimo
dohodnutý rámec počtu zamestnancov pre ktorých je dohodnutá činnosť PZS,
m) oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu konanie každej kontroly realizovanej v oblasti
BOZP a pracovnými podmienkami, najneskôr však 3 pracovné dni pred začatím kontroly, s
výnimkou prípadu vopred neohlásenej kontroly orgánu štátneho dozoru,
n) umožniť poskytovateľovi účasť pri každej kontrole realizovanej v oblasti BOZP a pracovnými
podmienkami a tiež pri konaní spojenom s prerokovaním zápisnice z kontroly realizovanej v
oblasti BOZP a pracovnými podmienkami.
2) Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy podľa č.III tejto zmluvy:
a) zabezpečovať služby a činnosti na zaistenie PZS v rozsahu uvedenom v čl. III tejto zmluvy,
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b) vykonávať prehliadky pracovísk a činností zamestnancov z hľadiska PZS,
c) vykonať posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na
pracovisku a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku
s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu
zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
d) zabezpečovať služby a činnosti PZS pre zamestnancov objednávateľa,
e) postupovať pri výkone služieb a činností súlade so zásadami odbornej starostlivosti,
f) pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť všetky jemu dostupné a známe záujmy objednávateľa,
g) vykonávať všetky služby a činnosti tvoriace predmet tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky,
h) poskytovať objednávateľovi aktualizovaný zoznam zamestnancov (meno, priezvisko, telefonický kontakt), ktorí budú pre neho vykonávať predmet zmluvy,
i) vykonávať všetky služby a činnosti v priestoroch a objektoch objednávateľa v súlade potrebami
a požiadavkami objednávateľa,
j) sledovať a oboznamovať sa s legislatívnymi zmenami platných právnych predpisov Slovenskej
republiky upravujúcimi oblasť BOZP,
k) zabezpečiť, aby poskytovanie služieb a činností uvedených v predmete zmluvy, bolo realizované vždy v súlade s aktuálne platným znením platných právnych predpisov,
l) zúčastniť sa prostredníctvom kvalifikovaného zástupcu, každej kontroly alebo záverečného prerokovania výsledkov kontroly realizovanej orgánmi štátneho dozoru,
m) dodržiavať Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pri spracúvaní osobných údajov poskytnutých mu na základe tejto
zmluvy, osobné údaje spracúvať a používať výlučne na splnenie účelu definovaného predmetom tejto zmluvy,
n) odovzdať objednávateľovi po ukončení zmluvného vzťahu agendu v písomnej forme, ktorá
vznikla v súvislosti s plnením predmetu zmluvy tak, aby bolo možné ďalej zaisťovať činnosti
PZS,
o) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach (napr. dôverné údaje, ktorými sú dokumenty
o objednávateľovi, jeho zamestnancoch, klientoch, obchodných partneroch, osobné údaje
podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), o ktorých sa poskytovateľ dozvedel v súvislosti s vykonávaním predmetu tejto
zmluvy a neposkytnúť ich tretej osobe.

1)

2)

3)

4)

Článok V
Cena a platobné podmienky
Objednávateľ je povinný za výkon a zabezpečenie služieb a činností poskytovateľom platiť cenu
za služby poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa,
pričom podľa dohody zmluvných strán je táto cena splatná pozadu za fakturačné obdobie v lehote
14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Výška ceny sa spravuje druhom a rozsahom
jednotlivých poskytovaných služieb (maximálne do počtu 25 zamestnancov a 1 pracovisko) a jej
bližšia špecifikácia a spôsob jej výpočtu sú uvedené v Prílohe č. 1 (Dohodnutá cena za
služby) tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prípade paušálnych platieb fakturačné obdobie je kalendárny mesiac. Pri už dodanom plnení bude faktúra zároveň slúžiť aj ako
dodací list, ak k jeho vzájomnému spísaniu už nedôjde skôr.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za predpokladu, ak faktúra nebude spĺňať náležitosti v zmysle
platných právnych predpisov, objednávateľ bude oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi na doplnenie. Splatnosť faktúry začne plynúť až v okamihu doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odmena za účasť na kontrolách realizovaných orgánmi štátneho dozoru v mieste sídla objednávateľa nie je zahrnutá v mesačnej paušálnej cene poskytovateľa (t. j. poskytovateľ je oprávnený požadovať úhradu za účasť na kontrolách realizovaných orgánmi štátneho dozoru).
Poskytovateľ bude k cene stanovenej v EUR, bez DPH účtovať aj DPH v aktuálnej sadzbe, podľa
platného zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmena sadzby DPH nevyžaduje dodatok k zmluve.
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5) Dohodnutá paušálna cena (odplata) podľa odseku č.1 tohto článku bude vždy k 1. januáru roku
nasledujúcom po kalendárnom roku trvania zmluvy aktualizovaná podľa príslušnej miery inflácie
vyhlasovanej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, pričom prvá aktualizácia
výšky tejto úhrady bude k 1. januáru 2023. Ak bude Štatistickým úradom SR vyhlásená príslušná
miera inflácie za predchádzajúci rok oneskorene, rozdielová cena bude do fakturovaná za najbližší
kalendárny mesiac po získaní informácie o miere inflácie poskytovateľom. Zmena výšky paušálnej
ceny (odplaty) v zmysle tohoto odseku nevyžaduje dodatok k zmluve.

1)

2)

3)
4)

5)

Článok VI
Predmet samostatnej fakturácie
Predaj tovaru a materiálu (napr. lekárničky, osobné ochranné pracovné prostriedky, požiarne
knihy, bezpečnostné značenie a tabuľky a pod.), bude poskytovateľ fakturovať prostredníctvom
samostatnej faktúry vo vopred dohodnutej cene.
Vykonanie školení v oblasti ochrany zdravia zamestnancov a ustanovených pracovných podmienok mimo predmet tejto zmluvy, bude poskytovateľ fakturovať prostredníctvom samostatnej faktúry. Školenia realizované mimo predmet tejto zmluvy, budú po ich odsúhlasení objednávateľom
fakturované vo vopred dohodnutej cene.
Výkony realizované mimo predmetu tejto zmluvy nad rámec predmetu tejto zmluvy budú po ich
odsúhlasení objednávateľom fakturované v dohodnutej cene 30,00 EUR bez DPH/ začatá hodina.
Cestovné náhrady pre výkony realizované mimo predmetu budú fakturované v dohodnutej cene
0,4 EUR bez DPH/km z miesta sídla poskytovateľa do miesta sídla objednávateľa, prípadne do
vopred objednávateľom určeného miesta plnenia mimo sídla objednávateľa. Čas strávený prepravou odborného pracovníka bude fakturovaný v dohodnutej cene 30,00 EUR bez DPH/ začatá hodina.
Na predmet samostatnej fakturácie sa obdobne vzťahujú podmienky fakturácie podľa ustanovenia
čl. V, okrem jeho ods. 5, tejto zmluvy

Článok VII
Miesto plnenia a cieľová skupina plnenia
1) Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú pracoviská užívané objednávateľom na adrese 952 01
Vráble, Štúrova 516/1.
2) Cieľovou skupinou plnenia predmetu tejto zmluvy sú všetci zamestnanci vykonávajúci pracovnú
činnosť v pracovisku objednávateľa podľa ods.1.

1)

2)

3)

4)

Článok VIII
Zodpovednosť za škody
Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené zabezpečovaním výkonov a
činností podľa predmetu tejto zmluvy. Z uvedeného dôvodu má poskytovateľ dojednané poistenie
všeobecnej zodpovednosti za škodu.
Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za riadny výkon poskytovaných služieb v rozsahu tejto
zmluvy v súlade so znením zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré budú platné v čase plnenia zmluvy.
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zdraví, živote osôb a za škodu na majetku na strane objednávateľa, ktorá vznikne objednávateľovi z toho, že porušil povinnosti vyplývajúce mu z predpisov
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Plnením povinností poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť vedúcich a
riadiacich pracovníkov objednávateľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ostatných predpisov, najmä ich zodpovednosť za stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákonníka práce a Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Článok IX
Osobitné ustanovenia
1) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať výkon služieb a činností PZS ktoré sú uvedené v obsahu
predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ neposkytuje služby a činnosti uvedené v
predmete zmluvy v dohodnutom termíne, v požadovanej kvalite a v rozsahu, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby poskytovateľ odstránil nedostatky zistené objednávateľom a tiež aby vykonával predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2) Objednávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa zistenia nedostatku oznamuje
poskytovateľovi všetky zistené nedostatky a reklamácie písomnou formou. Poskytovateľ nedostatky uvedené v písomnom oznámení odstráni v čo najkratšej možnej lehote, najneskôr do 14 dní
od doručenia písomného oznámenia. V prípade, že poskytovateľ po uplatnení reklamácie neodstráni zistené nedostatky do 14 dní, objednávateľ ho písomne vyzve a poskytne mu náhradnú lehotu na vykonanie nápravy. Ak tak poskytovateľ neurobí ani v náhradnej lehote, tak objednávateľ
má právo odstúpiť od zmluvy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

Čl. X
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nepodlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Objednávateľ a poskytovateľ nezverejní túto zmluvu a svojim podpisom potvrdzuje záväzok nezverejniť túto zmluvu.
Zmluva je platná odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda
účinnosť dňom podpisu. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu možno vypovedať len
písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 12 (dvanásť) mesačná a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane. Ostatné platobné podmienky v tomto prípade sa riadia obdobne ako v čl. V tejto zmluvy.
Zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana pre sústavné neplnenie si zmluvných povinností druhej
zmluvnej strany, ak nedôjde k odstráneniu nedostatkov ani po písomnom upozornení druhou zmluvnou stranou na neplnenie si zmluvných povinností a po uplynutí lehoty určenej na odstránenie zistených nedostatkov pri plnení si zmluvných povinností podľa čl. IX ods.2 tejto zmluvy.
Obsah zmluvy sa môže meniť iba písomnou formou, po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami oboch strán a budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Za ukončenie zmluvy je objednávateľ povinný poskytovateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
trojnásobku paušálnej ceny uvedenej v odst. A bode 1 Prílohy č. 1 (Dohodnutá cena za služby)
tejto zmluvy do 14 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy.
Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná
strana obdrží jeden rovnopis tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom, uzatvárajú ju slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom tejto zmluvy.

V Leviciach, dňa 1. 9. 2022.
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

____________________________
Ing. Juraj Sojka, konateľ
VEPOS, spol. s r.o.

___________________________
Ing. Marián Sulík, konateľ
SAFEMAN s.r.o.
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Prílohe č. 1 (Dohodnutá cena za služby)
Ceny sú uvedené bez DPH.

A/ Výkon podľa čl. III, písm. a) a b) Zmluvy s členením
1. Vstupné posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na
základe tohto posúdenia vypracovanie pre zamestnávateľa posudku o riziku s kategorizáciou prác
z hľadiska zdravotného rizika v zmysle § 30ab, písm. a/ Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a návrh
opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozornenie na prácu so zvýšenou
mierou zdravotného rizika
Paušálna cena podľa cenníka je 380,-EUR, avšak cena po zľave ~10% je pre objednávateľa
v cene 342,- EUR.
2. Opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia raz
za 24 mesiacov a na základe tohto posúdenia vypracovanie pre zamestnávateľa posudku o riziku
s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika (resp. písomný záznam o posúdení) rizika v
zmysle § 30ab, písm. a/ Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozornenie na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika
Paušálna cena podľa cenníka je 380,-EUR, avšak cena po zľave ~10% je pre objednávateľa
v cene 342,- EUR.
3. Zmenové (pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, napr. nové technológie, zmena
usporiadania pracoviska, zmena chemických látok a pod.) posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracovanie pre zamestnávateľa posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v zmysle § 30ab,
písm. a/ Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozornenie na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika
Cena 30,-EUR/hodina výkonu pracovníka s odbornou spôsobilosťou (nakoľko rozsah výkonov
nie je v súčasnosti možné stanoviť)
B/ Výkon čl. III, podľa písm. c), d) bod 1, e) Zmluvy
Cena 30,-EUR/začatá hodina výkonu pracovníka s odbornou spôsobilosťou
C/ Výkon čl. III, podľa písm. d) bod 2 Zmluvy
Cena kurzu 1. pomoci je 24,-EUR/účastník; max počet účastníkov 15 osôb/kurz; min. cena je 200,EUR/kurz bez ohľadu na reálnu účasť; otvorenie kurzu je podmienené vzájomnou dohodou; v prípade, že kurz bude realizovaný v priestoroch objednávateľa, k cene za jednotlivé školenia sa pripočítava cena za výjazd lektora vo výške 100,- EUR a sú v nej zahrnuté cestovné náklady, čas lektora
strávený na ceste, spotrebný materiál a iné náklady za zabezpečenie služby.
D/ Výkon čl. III, podľa písm. f) Zmluvy
Cena 7,50EUR/profesia (druh práce podľa pracovnej zmluvy)
E/ Výkon čl. III, podľa písm. g) Zmluvy
Cena 30,-EUR/začatá hodina výkonu pracovníka s odbornou spôsobilosťou

Upresnenie:
1. K jednotlivým cenám sa účtujú cestovné náhrady z miesta sídla dodávateľa do miesta určenia objednávateľom v cene 0,4 EUR/km a čas strávený na danej ceste pracovníka v cene 15,-EUR/ hodina/pracovník, ak nie je stanovené inak.
2. V prípade, že výkon v priestoroch (pracoviskách, sídle) objednávateľa nebude realizovaný z dôvodu na strane objednávateľa, poskytovateľ je oprávnený účtovať si paušálnu cenu vo výške 100,EUR/začatý deň.
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3. Predmetom cenovej ponuky nie je objektivizácia (meranie) faktorov pracovného prostredia
(napr. hluk, prach, aerosóly chemických látok, osvetlenie, mikroklíma, práca malých a veľkých svalových skupín, ergonomika a pod.) a ani vypracovanie konkrétnych písomných posudkov o riziku jednotlivých faktorov pracovného prostredia a z nich vyplývajúce prevádzkové poriadky,
napr. pre psychickú pracovnú záťaž, chemické faktory, biologické faktory a pod.) a budú predmetom osobitnej cenovej ponuky po identifikácii ich prípadnej potreby a odsúhlasení cien objednávateľom.
4. Hodinou sa rozumie každá začatá hodina.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Činnosti PZS

1. 9. 2022

