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Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka
medzi
Objednávateľ

Dodávateľ služieb

Názov a adresa sídla:
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. 1,, 81101 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Bánovec, konateľ

Názov a adresa sídla:
IN Industry s.r.o.
Prešovská 38, 82102 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Čvapek

IČO: 35738880 IČ DPH: SK2020270010
Kontaktné osoby objednávateľa:
Mgr. Peter Bánovec
peter.banovec@mepasys.sk +421 940 946 206
Kontakt pre zasielanie elektronickej faktúry:
faktury@mepasys.sk

IČO: 48228559
IČ DPH: SK2120117450
Kont. osoba pre zmluvné vzťahy:
Dagmar Brzová, Ing., +421905498663,
d.brzova@indexnoslus.sk
Kont. osoba pre organizačné zabezpečenie:
Martina Lunzerová, m.lunzerova@indexnoslus.sk
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Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby uvedené v prílohe 2 alebo iné služby, ktoré objednávateľ
bude požadovať formou čiastkových objednávok podľa článku 2 tejto zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí služby podľa čl. 1 tejto zmluvy pracovníkmi kvalifikovanými pre dohodnutú činnosť.
Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané služby zaplatiť dodávateľovi odmenu podľa ustanovení tejto zmluvy a dodatkov k tejto zmluve.
Čl. 2
Objednávanie a potvrdzovanie vykonania služieb
Rozsah a druh služieb, termín ich realizácie, prípadne počet človekohodín, zadá objednávateľ vopred písomnou alebo e-mailovou objednávkou.
Dodávateľ potvrdí prevzatie objednávky spravidla do dvoch hodín od obdržania objednávky.
Zmena potvrdenej objednávky je možná len so súhlasom oboch zmluvných strán.
Objednávku zasiela objednávateľ vždy minimálne 4 pracovné dni vopred. V prípade, ak dodávateľ nie je schopný realizovať objednávku, je
povinný túto skutočnosť bezodkladne, písomne – e-mailom alebo telefonicky, oznámiť objednávateľovi najneskôr do nasledujúceho pracovného
dňa od obdržania objednávky. Ak objednávateľ neobdrží v tejto lehote zamietnutie (neakceptovanie) objednávky, má sa za to, že objednávku
dodávateľ prijal pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Vykonanie služieb potvrdí objednávateľ na dodacích listoch pre dodávateľa. Na dodacích listoch potvrdí meno pracovníka poskytujúceho službu,
dátum realizácie služieb, druh a miesto realizácie, počet hodín dodávaných služieb.
Čl. 3
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ vytvorí zodpovedajúce podmienky pre výkon dodávanej služby v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktoré tvoria prílohu
č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi pracovný poriadok a interné predpisy určené pre prevádzku v zmysle Všeobecných
obchodných podmienok.
Objednávateľ sa zaväzuje žiadať od pracovníkov dodávateľa len výkon služieb na základe objednávky a nebude ich využívať na činnosti, ktoré
neboli objednané alebo ktoré by mohli ohroziť ich zdravie alebo život.
Ak pri dodávaní objednanej služby podľa tejto zmluvy dôjde k vzniku pracovného úrazu u objednávateľa, riadi sa objednávateľ ustanoveniami
Všeobecných obchodných podmienok.
V prípade vzniku škody spôsobenej pracovníkmi dodávateľa pri zabezpečovaní služieb podľa tejto zmluvy, škodu objednávateľ nahlási v zmysle
Všeobecných obchodných podmienok.
Objednávateľ má právo reklamovať poskytnuté služby v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.
Poverený zamestnanec objednávateľa môže kontrolovať realizáciu služby. V prípade, že zistí akékoľvek nedostatky pri realizácii služby,
postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok.
Čl. 4
Práva a povinnosti dodávateľa
Dodávateľ je povinný zabezpečovať služby podľa tejto zmluvy s náležitou starostlivosťou a efektívnosťou, v súlade s najlepšími odbornými
postupmi.
Dodávateľ prostredníctvom svojich poverených osôb zodpovedá za výkon služieb v zmysle objednávky, organizuje výkon služieb svojimi
pracovníkmi, ukladá im pracovné úlohy, riadi a kontroluje ich prácu a vydáva im pre tento účel pokyny.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy tak, že na výkon dodávaných služieb v zmysle tejto zmluvy bude používať
pracovníkov, ktorí majú absolvované základné všeobecné vstupné školenie BOZP na činnosť v zmysle tejto zmluvy.
Dodávateľ zodpovedá za škody preukázateľne spôsobené jeho pracovníkmi pri dodávaní služieb podľa predmetu tejto zmluvy a to maximálne
do výšky, ktorú dodávateľ vymohol od poisťovne.. Pri vzniku škody postupuje v zmysle platných Všeobecných obchodných podmienok.
V prípade, že objednávateľ bude reklamovať poskytnuté služby, zaväzuje sa dodávateľ postupovať podľa platných Všeobecných obchodných
podmienok.
V prípade, že objednávateľ uzavrie pracovnoprávny vzťah, prípadne mandátnu zmluvu s pracovníkom dodávateľa,
zodpovedným za organizáciu, riadenie a kontrolu výkonu služieb, do 6 mesiacov od skončenia projektu, počas ktorého daný pracovník riadil
a kontroloval výkon služieb, je dodávateľ oprávnený fakturovať poplatok vo výške rovnajúcej sa 5-násobku nástupnej hrubej mzdy daného
pracovníka upravenú o DPH platnú v čase fakturácie.
Čl. 5
Cena, spôsob fakturácie
Cena za objednané služby je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy v aktuálne platnom znení.
K cene je pripočítana príslušná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi.
Podkladom pre vystavenie faktúry je objednávka a evidencia podľa potvrdených dodacích listov v súlade s čl. 2 bod 2.4 tejto zmluvy, ktorých
kópie dodávateľ priloží k faktúre.
Všetky riadne dodané služby bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi mesačne po dodaní služieb.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odosielať elektronickú faktúru objednávateľovi formou elektronickej pošty na mailovú adresu
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle §71 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani
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z pridanej hodnoty. V prípade pochybnosti ohľadom doručenia elektronickej faktúry, táto sa považuje za doručenú po uplynutí troch dní odo
dňa preukázateľného odoslania dokladu objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený zmeniť mailovú adresu písomnou formou adresovanou
dodávateľovi.
Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vystavenú a včas doručenú faktúru zaplatiť do určenej lehoty
splatnosti. Úrok z omeškania z neuhradenej sumy je 0,05 % za každý aj začatý deň oneskorenia platby.
Objednávateľ súhlasí s postúpením pohľadávok v prospech banky dodávateľa a so zriadením záložného práva k pohľadávkam v prospech banky
dodávateľa.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Obe zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získajú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné urobiť výlučne vo forme písomného dodatku k zmluve po odsúhlasení oboma zmluvnými
stranami.
V prípade akýchkoľvek jazykových mutácií alebo akýchkoľvek prekladov zmluvy do iného jazyka ako slovenského jazyka, bude pre výklad
a interpretáciu zmluvy pri akýchkoľvek rozporoch rozhodujúci originál zmluvy vyhotovený v slovenskom jazyku.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je tridsať dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po dni doručenia písomnej výpovede.
Akékoľvek opakované porušenie zmluvných podmienok ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s
možnosťou okamžitého odstúpenia od tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 26.5.2022, pričom obe zmluvné strany sú si vedomé
povinnosti zverejnenia tejto zmluvy podľa platných právnych predpisov SR.
Podpisom tejto zmluvy objednávateľ zároveň potvrdzuje súhlas s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok v plnom rozsahu, ktoré
sú obsahom Prílohy č. 1 ako súčasť tejto zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú im jasné, zrozumiteľné a že táto zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo zmluvných strán a na znak súhlasu ju obe zmluvné strany bez výhrad podpísali.

Príloha č.1 Všeobecné obchodné podmienky
Príloha č.2 Cenník dodávaných služieb

V Bratislave, dňa 26.5.2022

V Bratislave, dňa 26.5.2022

Mgr. Peter Bánovec, v.r.
..............................................
objednávateľ

Ing. Róbert Čvapek, v.r.
..............................................
dodávateľ
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Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IN Industry s.r.o. pre poskytovanie služieb
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