Zmluva o poskytnutí sťahovacích služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

ČI. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
So sídlom:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpená:
Ing. Marcel Forai, MPH, predseda predstavenstva
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000182424/8180
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
So sídlom:
Zapísaný v:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí sťahovacích služieb ako výsledok verejného
obstarávania podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok ustanovených v tejto zmluve zrealizovať pre objednávateľa
sťahovacie služby súvisiace s presťahovaním pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. (ďalej
len „VšZP“) v Starej Ľubovni, Nám Sv. Mikuláša č. 27, a to najmä:
a) presťahovanie spisovej dokumentácie a časti nábytku z pobočky VšZP na Nám. sv. Mikuláša 27 v
Starej Ľubovni do budovy Sociálnej poisťovne na ul. Budovateľská 42/535 v Starej Ľubovni
b) presťahovania časti nábytku z pobočky VšZP Nám. sv. Mikuláša 27, 064 01 Stará Ľubovňa do
pobočky VšZP Bardejov, Tačevská 43 na uskladnenie pre ďalšie použitie
(ďalej len „sťahovacie služby“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne vykonanie sťahovacích služieb podľa
bodu 1 tohto článku zmluvy cenu dohodnutú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
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Čl. III
Miesto, čas a spôsob plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že sťahovacie služby zrealizuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy v
termíne do 31.12.2013.
2. Sťahovacie služby vykoná poskytovateľ v dňoch 27.12.2013 - 31.12.2013, vo vopred dohodnutom
čase - podľa časového harmonogramu, ktorý bude poskytovateľovi vopred písomne zadaný
objednávateľom.
3. V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti brániacej plneniu predmetu zmluvy v dohodnutom termíne
je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti určenú kontaktnú
osobu za objednávateľa.
4. Miestom plnenia je:
- pobočka VšZP v budove na Nám. sv. Mikuláša 27 v Starej Ľubovni
- pobočka Sociálnej poisťovne v budove na ul. Budovateľská 42/535 v Starej Ľubovni
- pobočka VšZP v budove na Tačevskej ulici č. 43 v Bardejove.
5. Poskytovateľ vykoná sťahovacie služby s potrebnou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov
objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený poveriť vykonaním predmetu plnenia tejto zmluvy inú
osobu.
6. Poskytovateľ berie na vedomie, že sťahovacie služby budú vykonávané za prevádzky budovy.
Vzhľadom na túto skutočnosť je poskytovateľ povinný rešpektovať usmernenia kontaktnej osoby
určenej za objednávateľa.
Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vo veciach realizácie tejto zmluvy komunikovať prostredníctvom
kontaktných osôb určených za obe zmluvné strany v čl. I tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie potrebných priestorov v objektoch uvedených v čl.
III bod 4. tejto zmluvy, tak aby poskytovateľ mohol realizovať sťahovacie služby v súlade
s podmienkami tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať celý priebeh sťahovacích služieb. Ak objednávateľ zistí, že
poskytovateľ realizuje sťahovacie služby v rozpore s jeho povinnosťami dohodnutými touto zmluvou
alebo jeho pokynmi, prípadne v rozpore s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, je oprávnený dožadovať sa toho, aby poskytovateľ vykonával predmet plnenia
podľa tejto zmluvy riadnym spôsobom a podľa jeho pokynov.
4. Objednávateľ sa zaväzuje počas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy poskytovateľom,
poskytovať mu potrebnú súčinnosť a zabezpečiť podmienky nevyhnutné na jeho riadne splnenie.
5. Poskytovateľ je povinný zrealizovať sťahovacie služby s náležitou odbornou starostlivosťou
a zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu sťahovaných hnuteľných vecí, ani iných vecí alebo osôb.
Poskytovateľ je povinný sťahované hnuteľné veci riadne zabaliť a zabezpečiť tak, aby sa pri
sťahovaní nepoškodili.
6. Ak poskytovateľ poruší svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal, je povinný nahradiť
objednávateľovi škodu, ktorá mu tým preukázateľne vznikla.
7. Poskytovateľ zodpovedá za preukázateľné poškodenie vecí vo vlastníctve objednávateľa, s ktorými
prišiel do kontaktu pri realizácii sťahovacích služieb.
8. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorú preukázateľne spôsobil pri realizácii sťahovacích služieb
tretím osobám.
9. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa
na mieste plnenia pri realizácii sťahovacích služieb.
10. Poskytovateľ je povinný v rámci dohodnutej ceny za predmet zmluvy na vlastné náklady odstrániť
všetky vedľajšie produkty vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. V prípade
vzniknutých odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov ako pôvodca.
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Čl. V
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena bez DPH......................eur
DPH 20%.............................eur
Cena vrátane DPH............... eur (slovom: ...................................................eur..................centov).

2. Cena za predmet zmluvy je zhodná s cenou z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku prijal

3.

4.
5.
6.

objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dohodnutá cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady poskytovateľa (vrátane
potrebného baliaceho materiálu), spojené s riadnym vykonaním predmetu zmluvy podľa podmienok
stanovených v tejto zmluve. Poskytovateľ tak nie je oprávnený účtovať si akékoľvek ďalšie poplatky
za realizáciu služieb podľa tejto zmluvy.
Cenu dohodnutú v bode 1 tohto článku zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za
riadne vykonanie sťahovacích služieb, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Poskytovateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a
s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom prípade má
objednávateľ právo vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu, resp. doplnenie, pričom nová lehota
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI
Sankcie
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní dohodnutého termínu zrealizovania sťahovacích služieb
podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 (slovom:
dvetisíc) eur.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku, poskytovateľ si môže uplatniť nárok
na úroky z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 1 tohto článku nezaniká právo objednávateľa na náhradu
škody preukázateľne vzniknutej porušením zmluvnej povinnosti poskytovateľa.
4. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 1 tohto článku objednávateľovi nezaniká ani právo na
náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti zhotoviteľa, platcu
DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u poskytovateľa trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s
príslušným daňovým úradom podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z..
Čl. VII
Ukončenie Zmluvy
1. Táto zmluva zaniká:
a) splnením predmetu zmluvy,
b) dohodou zmluvných strán.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa poskytovateľ stane dlžníkom
poistného na zdravotné poistenie poisťovne. V tomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že poskytovateľ je zverejnený v zozname
osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm.
b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
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ktorý v zmysle tohto zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli
Finančnej správy Slovenskej republiky. V tomto prípade zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.
4. V prípade predčasného ukončenia zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné
záväzky, prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, podpísaného
obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. V prípade nejednotného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa obidve strany budú prednostne snažiť o
mimosúdne vyriešenie sporných otázok.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve pre objednávateľa a jedno pre
zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.
V Bratislave, dňa

V ......................, dňa

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

.....................................
Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

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