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Zmluva o poskytovaní pravidelného upratovacieho servisu

uzavretá medzi

Objednávateľ: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava
IČO: 30775400
DIČ: 2020902411
Nie je platcom DPH

(ďalej len ako Objednávateľ)
a

Poskytovatel': Andráši Marek euclean
Narcisová 48
821 01 Bratislava
ICO: ~s~S:55"q6
OIC: -/oTt695'S
Nie je platcom DPH

(ďalej len ako Poskytovateľ)

1. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje poskytovať Objednávateľovi upratovacie práce
školských a vyučovacích priestorov nachádzajúcich sa na adrese ul. Kadnárova
č.7, 834 14 Bratislava v rozsahu uvedenom v bode 2. Objednávateľ sa zaväzuje
za riadne a včasné vykonanie upratovacích prác zaplatiť Poskytovateľovi
odmenu uvedenú v bode 3.

2. Upratovacie práce sa budú vykonávať 5x týždenne Ipracovný týždeňl
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Zoznam pravidelných prác:

vyprázdňovanie odpadkových košov / vynášanie odpadu
vymieňanie a dodávanie vreciek do odpadových košov / podľa potreby
dezinfekcie WC mís, pisoárov, umývanie batérií a obkladu okolo umývadiel,
leštenie zrkadiel
utieranie kancelárskeho nábytku a parapetov čistiacim prostriedkom na voľne
dostupných miestach
vysávanie a umývanie podláh, schodiska

- lokálne utieranie nečistôt zo vstupných sklenených dvier
- utieranie a dezinfekcia kľučiek

utieranie počítačov, klávesníc a monitorov

3. Suma za pravidelné upratovanie priestorov v dohodnutom objeme je 2100,· EUR
mesačne. V tejto sume je zahrnutá aj doprava a poistenie.

4. Faktúra je splatná vždy k štrnástemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca
prevodom na bankový účet poskytovateľa.

5. Čistiace a upratovacie prostriedky, zabezpečuje poskytovateľ služieb.
6. Hygienický materiál/wc papier, mydlo na ruky, utierky na ruky / zabezpečuje

Objednávateľ služieb.
7. Upratovanie sa bude vykonávať v pracovných dňoch, prípadne aj v iný deň podľa

predchádzajúcej dohody medzi zmluvnými stranami. Objednávku na mimoriadne
čistenie predkladá Objednávateľ Poskytovaterovi minimálne päť pracovných dní
pred plánovaným dňom uskutočnenia upratovacích prác.

8. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou výpoveďou.
Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poštou druhej
zmluvnej strane. Nehľadiac na predchádzajúce, túto zmluvu možno kedykoľvek
ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

9. Túto zmluvu môže Poskytovateľ okamžite zrušiť v prípade, ak Objednávateľ
nezaplatí splatnú odmenu. Objednávateľ môže túto zmluvu okamžite zrušiť, ak
Poskytovateľ opakovane (3x a viac) neposkytne dohodnuté upratovacie práce.
Okamžité zrušenie zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia
o okamžitom zrušení tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

10. Objednávateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi riadne a včasné vykonanie
upratovacích prác, predovšetkým sprístupnením priestorov a odstránením
prípadných prekážok. V prípade, ak zavinené porušenie týchto povinností
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Objednávateľom zabráni Poskytovateľovi vykonať upratovacie práce je
Objednávateľ povinný zaplatiť akoby tieto práce boli vykonané.

11. Poskytovateľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na
cudzích veciach.

12. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ukončenia tejto zmluvy nebude naďalej
využívať služby pracovníkov, ktorý vykonávali upratovacie práce v rámci tejto
zmluvy. V prípade nedodržania tejto dohody sa Objednávateľ zaväzuje
Poskytovateľovi dodatočne vyplatiť v mesiaci, od ktorého pracovník bude
pokračovať v poskytovaní upratovacích služieb, finančnú sankciu vo výške
3000,- EUR.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ začne poskytovať plnenie podľa tejto
zmluvy od podpisu tejto zmluvy.

14. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
15. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že zmluvu čítali, rozumejú jej

a súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpísali.

Andráši Marek Euclean
Nardsová 48, 821 01 Bratislava
~:436S3S96 OIČ:1078S9S6S

tredná odborná škola
masmediálnycha inf~h htúdii

Kadnárova7
834 14 Bratislava

reo. 30775400 mč. 202090241'

V Bratislave, 27. 2. 2018

za poskytovateľa:

,1. Ih ;-;-~//.~~:t!~./.~~ ..~ .
V objednávateľa: li
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