Povinné ustanovenia do Zmluvy o poskytnutí služby
na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov pri
prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhach
uzatvorená podľa § 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., ktoré navrhovateľ
preberie do svojho návrhu zmluvy.

Zmluvné strany
1.1. Dodávateľ

Sídlo
Zastúpená
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
(BIC) SWIFT
Obchodný register
(ďalej ako Dodávateľ)

1.2. Objednávateľ
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Sídlo
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Zastúpený
Ing. Ján Bariečík, PhD., konateľ
IČO
36 007 099
DIČ
2020447583
IČ DPH
SK 2020447583
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN
SK1909000000005035044524
SWIFT
GIBASKBX
Obchodný register
Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 3510/L
(ďalej ako Objednávateľ)
Preambula
Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitého postupu verejného obstarávania – obchodná verejná
súťaž s názvom predmetu Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy
a doprave na dráhe.
Podmienky poskytovania služieb
1.

Dodávateľ bude poskytovať služby na základe zoznamu osôb, zaslaného objednávateľom
elektronicky e-mailom. Objednávkou na vykonanie služby je predpísané tlačivo „Lekársky

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

1.

2.

3.

posudok o zdravotnej spôsobilosti“ na výkon práce na trolejbusovej dráhe a „Posudok
o psychickej spôsobilosti“, na ktorom objednávateľ vyznačí presnú špecifikáciu požadovanej
služby. Vzory tlačív sú v súlade vyhláškou č. 245/2010 Z.z. o odbornej, zdravotnej a psychickej
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, sú neoddeliteľnou tejto zmluvy.
Poznámka: Prílohy k zmluve v zmysle textu v tomto článku doplní navrhovateľ
Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zoznam osôb dodávateľovi najskôr 30 kalendárnych dní
a najneskôr 14 kalendárnych dní pred stanoveným termínom vykonania služby s uvedením
dátumu platnosti
poslednej absolvovanej lekárskej prehliadky alebo psychologického
vyšetrenia. Doplnený zoznam osôb s termínmi prehliadok doručí dodávateľ objednávateľovi
elektronicky e-mailom. Kontaktnou osobou za objednávateľa je JUDr. Ľubica Kubová,
lubica.kubova@dpmz.sk, 041/5660106.
Objednávateľ vyplní objednávku podľa predtlače vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú
stranu a označí odtlačkom pečiatky objednávateľa. Pri periodických lekárskych preventívnych
prehliadkach doplní na objednávku aj termín, do ktorého má byť objednávka dodávateľom
splnená. Objednávateľ zabezpečí, aby zamestnanci pri absolvovaní prehliadky v priestoroch
dodávateľa predložili príslušnému lekárovi kompletnú zdravotnú dokumentáciu.
Dodávateľ zabezpečí požadované služby, vrátane vydania príslušných potvrdení, resp. správ:
a) do termínu, ktorý je uvedený na objednávke
b) pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia
objednávky dodávateľovi
c) v ostatných prípadoch do termínu podľa vzájomnej zmluvy
Objednávka, doplnená posudzujúcim lekárom podľa predtlače, opatrená odtlačkom pečiatky
a podpisom posudzujúceho lekára dodávateľa, sa na účely tejto zmluvy považuje doklad
o riadnom poskytnutí služby.
Objednávka, doplnená posudzujúcim psychológom podľa predtlače, opatrená odtlačkom
pečiatky a podpisom posudzujúceho psychológa dodávateľa, sa na účely tejto zmluvy považuje
doklad o riadnom poskytnutí služby.
Pri strate zdravotnej spôsobilosti osoby je posudzujúci lekár dodávateľa povinný uviesť do
objednávky aj informáciu, či ide o dlhodobú stratu zdravotnej spôsobilosti.
Pri strate psychickej spôsobilosti osoby je posudzujúci psychológ dodávateľa povinný uviesť do
objednávky aj informáciu, čo ide o dlhodobú stratu psychickej spôsobilosti.
Dodávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi poskytnutú službu aj v prípade, ak zamestnanec
objednávateľa nevyhovie v zdravotnej, resp. psychickej spôsobilosti, t.j. nebude spôsobilý pre
výkon povolania.
Iné povinné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenní
neskorších predpisov a súhlasí so zverejnením zmluvy na svojej internetovej stránke.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke podľa § 47 a)
zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
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neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby Objednávateľ zverejnil zmluvu podľa § 5 a)
a 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
Tento návrh zmluvy nie je konečným návrhom zmluvy. S úspešným navrhovateľom budú po
vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže rokovacie konania o podmienkach zmluvy, ktoré
nesmú obmedzovať, byť v rozpore alebo znevýhodňovať obstarávateľa.

V Žiline dňa ......................2017

V Žiline dňa ........................ 2017

Objednávateľ:

Dodávateľ:

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

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

Ing. Ján Barienčík
konateľ
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