
(d'alej len zmluva)

Zmluva 0 poskytovaní upratovacích sluzieb

uzatvorená v zmysle 1269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávatef:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
èíslo úètu:
lèo:
Dlè:
èíslo zriadovacej listiny:

(d'alej len objednávatef)

Poskytovatef:

Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Císlo úètu:
ICO:
DIC:
Statutárny orgán:
Osoby oprávnené
na rokovanie:

(d'alej len poskytovatef)

CI. 1.Identifikaèné údaie zmluvných strán

Institút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P. O. BOX E-23
042 53 Kosice
MUDr. Igor M a r i n - riaditef
Státna pokladnica Bratislava
7000285159/8180
35562340
2021871808
08100-14/2004-0PP

LUX-KOSICE, s.r.o.
Spoloènost' s ruèením obmedzeným
Presovská 31, 040 01 Kosice
VOLKSBANKSlovensko, a.s., Kosice
4350272805/3100
36579769
2021842636
Martin Horizral -konatef

Martin Horizral -konatef

CI. 11Predmet zmluvï

1. Predmetom zmluvy je pravidelné poskytovanie upratovacích, èistiacich
a dezinfekèných sluiieb pre Institút nukleárnej a molekulárnej medicíny Kosice na
pracovisku: Kosice a Banská Bystrica, podfa prílohy è.1.



bez DPH DPH sDPH

èl. 11I.Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy nasledovne:

1. èasf: Pracovisko Kosice

bezDPH DPH sDPH

Cena za 1 mesiac poskytovania sluzieb podra
cl. 11.Predmet zmluv

Cena za predmet zmluvy celkom
24 mesiacov

Slovom: Dvadsat'tisícstyristostyridsaftri eur sesfdesiatosem centov

2. èasf: DracoviskoB. Bvstrica

709,85 141,97

3407,28

851,82

20443,6817036,4

Cena za 1 mesiac poskytovania sluzieb podra
cl. 11.Predmet zmluv

Cena za predmet.zmluvy celkom I 620208 I 124041624 meslacov) "
Slovom: Sedemtisícstyristostyridsafdva eur styridsafdeväf centov

258,42 51,684 310,104

7442,49

2. Cena za upratovanie je stanovená v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. 0 cenách v znení
neskorsích predpisov (d'alej len "zákon 0 cenách") a vyhlásky Ministerstva financií
Slovenskej republiky c. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon c. 118/1996 Z. z.
o cenách, v znení neskorsích predpisov (d'alej len "vyhláska"). V cene sú zahrnuté
vsetky náklady spojené s riadnym plnením predmetu zmluvy, ako napr.: cistiaci materiál,
ochranné pracovné prostriedky.

3. Zmena ceny pocas platnosti tejto zmluvy môze byf upravovaná výlucne v prípadoch
spôsobených nezávisle od vôle zmluvných strán, a to len v prípade celostátnych
legislatívnych úprav. Kazdá zmena ceny bude riesená po vzájomnej dohode formou
dodatku ku zmluve.

è. IV:Platobné Dodmienkv

1. Poskytovatel'ovi prislúcha úhrada len za skutocne poskytnuté sluzby.
2. Fakturácia za opakované poskytovanie sluzieb v zmysle zmluvy bude uskutocnená

mesacne na základe súpisu vykonaných prác, ktorý odsúhlasí a schváli poverený
zamestnanec objednávatel'a. Deñ dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deñ
obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.

3. Splatnosf faktúry je 30 dní od jej doporuceného dorucenia bez nedostatkov do sídla
objednávatera.

4. Faktúra musí obsahovaf obligatórne nálezitosti podra 971 zákona c. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorsích predpisov. Faktúra musí obsahovaf aj
nasledovné údaje: odvolávku na císlo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle
predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovaf
alebo ak objednávatel' uplatní práva podl'a ustanovení 0 zmluvných sankciách, je
objednávatel' oprávnený takúto faktúru vrátif zhotovitel'ovi spolu s oznacením
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktúry sa prerusuje a nová lehota splatnosti zacne plynúf dñom nasledujúcim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatel'a.

èl. V.èas a miesto .Qlnenia

1. Upratovacia sluzba bude vykonávaná:
V pracovných dñoch pondelok az piatok.

2. Miestom plnenia sú priestory uvedené v cl. 11.



za poskytovatera:

~ .11..............
LUX.i~'~~~.o.

UPRATOVACfSERVIS
Pr~ovská 31, 040 01KOSIæ

lCo: 36 579 769 IC DPH: SK2021842636
~!fax: 05516330998

èl. VI.Zmluvné Dokutv

1. V prípade omeskania objednávatel'a s úhradou faktúry môze poskytovatel' vyúctovat'
objednávatel'ovi úroky z omeskania vo výske 0,05 % z dlznej ciastky za kazdý deñ
omeskania.

2. Ak poskytovatel' porusí niektorú zo svojich povinností uvedených v tejto zmluve,
objednávatel' je oprávnený vyúctovat' poskytovatel'ovi zmluvnú pokutu vo výske 100,-
EUR za kazdú nesplnenú povinnost' samostatne. Nárok objednávatel'a na náhradu
skody v plnej výske tým nie je dotknutý.

èl. VII.Ostatné doiednania

1. Poskytovatel' je povinný vykonávat' predmet zmluvy v plnom rozsahu v súlade so
zmluvou a v pozadovanej kvalite s pouzitím ekologicky nezávadných cistiacich
prostriedkov, ako aj podl'a pokynov objednávatel'a.

2. Reklamácie zistených vád a nedostatkov v plnení predmetu zmluvy bude objednávatel'
vykonávat' písomne.

3. Poskytovatel' je povinný objednávatel'om zistené vady a nedostatky v plnení predmetu
zmluvy odstránit' bez zbytocného odkladu, inak v lehote stanovenej objednávatel'om.

èl. VIII.Záverecné ustanovenia

1. Zmluvanadobúdaplatnost'podpisom obidvoch zmluvných strán a úcinnost'dñom
uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Uzatvára sa na dobu urcitú, a to na 24
mesiacov odo dña úcinnosti zmluvy.
(zmluva pre 2. Casf- pracovisko Banská Bystrica so zaciatkom platnosti od 1.12.2011)

2. Objednávatel' je oprávnený vypovedat' zmluvu bez udania dôvodu. Výpoved' musí mat'
písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a zacína plynút' prvým
dñom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoved' dorucená do sídla poskytovatel'a. Za deñ dorucenia sa povazuje deñ
prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnost' prevziat', za deñ
dorucenia sa povazuje deñ odmietnutia prevzatia písomnosti.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

4. Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môzu byt' vykonané iba písomne,
císlovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými statutárnym orgánom
objednávatel'a a statutárnym orgánom poskytovatel'a.

5. Zmluva sa vyhotovuje v styroch exemplároch (origináloch). Z toho dva pre
objednávatel'a a dva pre poskytovatel'a.

6. Zmluvné strany si zmluvu precítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, ze zodpovedá
ich slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok.

V Kosiciach dña JÆ.9. 2011

Príloha C. 1: Návrh na plnenie kritéria



Prfloha C. 1

Uoratovacie. éistiace a dezinfekéné sluibv v obiektoch INMM.

Pracovisko Kosice - 0 výmere podlahovej plochy 1700 m2.

Upratovanie v pracovných dñoch pondelok az piatok.

V celom objekte je nová gumová podlahová krytina MONDO. èistenie podlahy cistiacim
prostriedkom TASKI urceným na jej údrZbu a vysokorýchlostným jednokotúcovým strojom (900
ot.lmin.)

Pracovisko Banská Bvstrica - 0 výmere podlahovej plochy 550 m2.

Upratovanie v pracovných dñoch pondelok az piatok.

Podlahová krytina 400 m2gumolit, 150 m2- nová podlaha TERALlT DN.

Rozsah pravidelného upratovania :

Denne :ldezinfekcným pripravkom)
zametanie a umývanie podlahových krytin,
vyprázdñovanie smetných kosov a vynásanie smeti do kontajnera,
utieranie manipulacných stolov a pultov- vorných plôch,
utieranie prachu na dostupných miestach,
lestenie nerezového výt'ahu,
odstránenie odtlackov z vypinacov elektrického osvetlenia, kruciek dveri, sklenené casti
nábytku a dveri dezinfekcným pripravkom
umývanie zvislých stien v sprchovacich kútoch,
umývanie umývadiel, vodovodných batéril , zrkadiel, umývanie zvonka i vnútra WC mis,
pisoárov,

Týzdenne: (dezinfekcným pripravkom)
umývanie zvislých stien keramických obkladov v sociálnych zariadeniach,
umývanie vstupných brán a prechodových dveri - celá plocha dezinfekcným pripravkom

Mesacne :
ometanie pavucfn
utieranie nábytkových zostáv na nedostupných miestach, obrazov
umývanie povrchu skriniek na prezlecenie
umývanie stoliciek a laviciek
umývanie dveri , zárubni,
umývanie zábradlia a umývanie madiel,
utretie povrchov radiátorov
umývanie smetných kosov -zvnútra a zvonka

1x6 mesiacov
umývanie okien, umývanie horizontálnych okenných zalúzil
umývanie krytov osvetrovacich telies -svietidiel

1x rocne
voskovanie podláh


