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ZMLUVA

o poradenstve a zabezpecení vybraných cinností
z oblasti koordinácie bezpecnosti na stavenisku

I. ZMLUVNÉ STRANY:

1.0dberatel': Mesto Prievidza
Námestie slobody c. 14
971 01 Prievidza

Zastúpený: JUDr. Katarína Machácková
primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a)zmluvných a JUDr. Katarína Machácková -primátorka mesta
b)technických: Ing. arch. Vladimír Falat
Bankové spojenie: c.ú. 16626- 382/0200
ICO: 318442
IC DPH : 2021162814

1.2 Dodávatel': BOZPO. S.r.o.Prievidza

Zastúpený: Ing.JánDonic- riaditel'
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Ing. Ján Donic -konatel'
b) technických: Jozef Krausko , koordinátor BOZP

Bankové spojenie:
ICO:
IC DPH :

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trencíne oddiel Sro, vložka c 142611R.

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁ VANIA

2.1 Zmluva sa uzatvára podl'a § 4 ods.5 a § 102 ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle
Zák. c. 25/2006 Z. Z., o verejnom obstarávaní a uznesenia MsZ C.08/10 zo dna
26.01.2010 v zmysle výsledkov verejného obstarávania.
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.tREDMET ZMLUVY:
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3.1 Predmetom zmluvy je zabezpecenie výkonu koordinátora projektovej dokumentácie
(§4) a výkonu koordinátora bezpecnosti (§5) na stavenisku stavby "Sanácia
oporného múru pravoodbocovacieho jazdného pruhu na Ul. sv. Metóda v Prievidzi-
oprava havarijného stavu oporného múra pri moste na križovatke Ul. M. slovenskej
(1/64)a Nábr. Sv. Metóda ", v zmysle Nariadenia vlády SR
C.510/2001, o minimálnych bezpecnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko v rozsahu cinnosti:
Koordinátor proiektovei dokumentácie
a./ uplatnuje požiadavky podl'a § 3
b./ vypracuje plán bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým ustanoví pravidlá

na vykonávanie prác na stavenisku, plán bude obsahovat' aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé práce s osobitným nebezpecenstvom

c./ vypracuje podklad zodpovedajúci charakteristike projektu, ktorý obsahuje príslušné
informácie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohl'adnit
pri všetkých dalších prácach.

Koordinátor bezpecnosti
a./ uplatnuje všeobecné zásadyprevencie a požiadavky na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri práci pri technických alebo organizacných riešeniach, na
základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávat súcasne alebo budú na
seba nadvazovat

b./ plní príslušné požiadaviek tak, aby zhotovitel' a samostatne zárobkovo cinná osoba
uplatnovali zodpovedajúcim sposobom všeobecné zásady na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri práci a dodržiavali vypracovaný plán bezpecnosti a ochrany
zdravia pri práci

c./ vykonáva úpravy plánu bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladov podl'a
§ 4 ods.2 písmob a ci, ktoré zohl'adnujú postup prác so zretel'om na zmeny
v priebehu prác

d./ spolupracuje medzi zamestnávatel'mi na pracovisku, najma ak pracujú na
spolocnom pracovisku a ak ich cinnost na seba nadvazuje, usmernuje práce so
zretel'om na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia
zdravia, vzájomne informuje

a./ vypracováva opatrenia na kontrolu správneho uplatnovania pracovných postupov
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3.2 Obidve zmluvné strany sa zavazujú postupovat v dohodnutej cinnosti podl'a tejto
zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

IV. MIESTO PLNENIA:

4.1 Stavenisko stavby:
" Mesto Prievidza - Sanácia oporného múru pravoodbocovacieho jazdného pruhu na
Ul. sv. Metóda v Prievidzi - oprava havarijného stavu oporného múra pri moste na
križovatkeUl. M. slovenskej(1/64)a Nábr. Sv. Metóda ", odstránenienásledkov
povodne "
Miesto stavby: mesto Prievidza.
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.TERMÍNY PLNENIA:

5.1 Termín zacatia výkonov : 21.02.2011
Termín ukoncenia výkonov: 30.04.2011

5.2 Dodávatel' sa zavazuje, že uzavrie dodatok k tejto zm1uveo predížení 1ehotyvýkonu
koordinátora projektovej dokumentácie a výkonu bezpecnosti v prípade predíženia
lehoty uvedenej stavby.

5.3 Casový rozvrh plnenia výkonu koordinátora bezpecnosti:
-kontrolné prehliadky o stave BOZP a koordinácia podl'a clánku III. budú
vykonávané 1x za týžden v casovom rozsahu 2 hodiny.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Dodávatel' je povinný vykonávat' služby podl'a tejto zmluvy. Dalej je povinný viest'
písomné záznamy o svojej cinnosti a o pravidelných týždenných kontrolných
prehliadkach.

6.2 Odberatel'je povinný zistené nedostatky pri preventívnych prehliadkach, kontrolách a
koordinácií odstranovat' v urcených termínoch.

6.3 Odberatel' sa zavazuje zhotovitel'ovi umožnit' vstup na stavenisko a do objektov za
úcelom plnenia tejto zmluvy v sprievode jeho povereného pracovníka, vykonávat'
potrebné zist'ovania a úkony, nazerat do príslušnej dokumentácie a materiálov,
požadovat' potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súcinnost od vedúcich, ale aj
ostatných pracovníkov objednávatel'a.

6.4 Odberatel'je povinný vopred pre jednat' s dodávatel'om všetky uvažované zmeny plánu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a v predloženej dokumentácii

6.5 Odberatel' poskytne dodávatel'ovi všetky potrebné informácie pre úspešné realizovanie
zmluvne dohodnutej práce.

6.6 Do 7 dní od dohodnutého termínu vykonávania koordinácia bezpecnosti na stavenisku
v zmysle clánku III., odberatel' zabezpecí odovzdanie dodávatel'ovi písomne zoznam
všetkých svojich zamestnancov, ostatných zamestnávatel'ov a samostatne zárobkovo
cinných osob, ktorý sa budú zúcastnovat' výstavby na stavenisku. V zozname uvedie
mená, priezviská, pracovné zaradenia zamestnancov a dátum vstupnej prípadne
periodickej lekárskej prehliadky a vstupného školenia BOZP.

6.70dberatel' sa zavazuje poskytnút dodávatel'ovi financné plnenie za vykonávané práce
podl'a clánku V. tejto zmluvy.
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Jodávatel' je oprávnený pre preukázatel'né zist'ovanie nedostatkov a porušení BOZP
f používat' technické prostriedky a zariadenia (fotoaparát k zhotoveniu fotodokumentácie)

meraciu techniku a detekcnú techniku na meranie alkoholu v dychu na stavenisku.

VII. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1Odberatel' sa zavazuje dodávatel'ovi vyplácat' za poskytované služby podl'a clánku III.
dohodnutú odmenu vo výške:
16,72 EUR za hodinu bez DPH
3,34 EUR 20 % DPH

20,06 EUR cena celkom s DPH za hodinu výkonu

7.2 Cena služby za výkon uvedených cinností v termíne dohodnutom touto zmluvouje
stanovená dohodou v znení Zák. NR SR c.18/96 Z. z. o cenách vo výške:
367,84 EUR bez DPH

73,56 EUR 20 % DPH
441,40 EUR cena celkom s DPH

7.3 V prípade, ak dodávatel'ovi vzniknú mimoriadne náklady v súvislosti so zmenami služieb
BOZP a koordinácii bezpecnosti, ktoré by vyplynuli z dalších pokynov alebo nedostatku
informácií od odberatel'a alebo s prekážkami, vadami a následnou prácou naviac, príp.
inými okolnost'ami za ktoré nie je dodávatel' zodpovedný, bude fakturované za hodinu
výkonu koordinátora 16,72 EUR bez DPH a v prípade potreby použitia osobného vozidla
dodávatel'a budú úctované dopravné náklady 0,17 EUR na km bez DPH. Prípadne
vzniknuté mimoriadne náklady dodávatel' musia byt vopred písomne odsúhlasené
odberatel'om.

7.4 Odberatel' zaplatí dohodnutú cenu mesacne vždy do 14 dní od vystavenia faktúry.

7.5 Za vypracovanie plánu bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci bude vystavená
samostatne faktúra vo výške 300.- EUR bez DPH + 20 % DPH t.j. 360.- EUR

7.6 Za vypracovanie dokumentácie z bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a požiamej
ochrany bude vystavená samostatne faktúra vo výške 150.- EUR bez DPH + 20 % DPH
t.j. 180.- EUR

VIII. ZODPOVEDNOST ZA ŠKODU

8.1 Dodávatel' nezodpovedá za škodu na zdraví, živote osob a za škodu na majetku na strane
odberatel'a, ktorá vznikne odberatel'ovi z toho, že zhotovitel' stavebných prác porušil
povinnosti vyplývajúce mu z predpisov na zaistenie bezpecnosti práce.

8.2 Plnením povinností dodávatel'a v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednost
vedúcich a riadiacich pracovníkov odberatel'a za stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri
práci a technických zariadení v zmysle § 82 písmoa/ a bl Zákonníka práce a § 8a, 8b, 8c,
8d a § 9 Zák. c. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8.3 Vu veciach zodpovednosti a ostatných právnych vztahov sa budú úcastníci tiež spravovat
a riadit podl'a ustanovení Obchodného zákonníka.
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A VERECNÉ UST ANOVENIA

.1 Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté odsúWasené
oboma stranami.

9.2 Práva a povinnosti zo vzt'ahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú
i na právnych nástupcovoNie je možné ich prevádzat bez súhlasu obidvoch
zmluvných strán na iné organizácie.

9.3 Zmluvaje vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2 x prevezme dodávatel' a
2 x odberatel'.

9.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej voli,
uzavierajú ju dobrovol'ne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.5 Táto zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnomjej podpísania zmluvnými
stranami.

V Prievidzi, ..,:~:.~:..~11............. V Prievidzi, .:?1:.<? ~~1. ...................

Ing. Ján Donic
konatel'

JUDr. Katarína N!achácková
primátorka mesta


