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Záväzná objednávka na s|užby posĘtované spoloěnost'ami MG PZS, s.ľ.o. a MG Business Seľvices s.ľ.o.

objednávatel'

Názov spoločnosti LOZORNO spol. s r. o. Sídlo Hlavná l' 900 55 Lozoľno

Zastúpenie Lucia Hajníková Ičo 448s2142

DIČ 2022849774 Ič DPH sK2022849774

OR SR Bankové spojenie

Telefon 0948522506 E- mail hajnikova@lozorno.sk

FakÍuľácia

objednaná služba Počet zamęstnancov Poznámka

n papierová o elektronická, e - mail pre faktuľáciu

Cena bez DPH
zal zam.

Cęna bęz DPH
spolu

tr Školęnie Prvej pomoci * 4 39€ l 56€ SPP v BA
21.2.2020

u Školenie BozP**

tr Školenie Po**

tr Ško|enie BOZP + Po**

objednaná služba

D Školenie ooÚ

Počet zamestnancov Cęna bęz DPH
zal zam.

Cena bez DPH spolu

tr Lekárske vstupné prehliadĘ***

D Lekárskę preventívne prehliadĘ* * *

D Lekárske výstupné pľehliadĘ***

n Lękáľskę preh|iadĘ pľe vodičov***

objednaná dokumentácia

Deň zdravia

Typ dokumentu Cena bez DPH

Ü Dokumęntácia k PZS

Ú Dokumentácia k Po

D Dokumentácia k BOZP

objednaná služba

Ü Dokumęntácia k ooÚ

Cena bez DPH
spolu

Vykonanie posúdenia ľizík na pľacovisku a vypľacovanie posudku o riziku v zmysle ustanovení
zákonač.35512007 Z'z. o ochranę, podpore a rozvoji verejného zdravia.****

'll'''rl.'l | '''lli'i, ll,JLli']l] j|ĺIl'i:

ze sa a asl s realizácie školenĺ prvej pomoci, ktoré sú uvedené v čl' 4 bod 3
všeobecných obchodných podmienok na posk}'tovanie zdravotného dohl'adu a s nĺm súvisiacich sluŽieb. Do poznĺíľnĘ vložiť nŁov mesta, v ktorom
má objednávatel' záujem o realizáciu predmetného školenia.

** V prípade záujmu o ľealizáciu školenia ONLINE doplnit'do poznámĘ objednanej služby: oNLtNE

*** objednávatel' svojim podpisom prehlasuje' že sa oboznámil a súhlasí s ,, Manuálom spolupráce pri :abe:pečení ľeali:ácie LPP'' 
' 
ktoý tvorí

neoddelitel'nu sučasť tejto objednávĘ.

****objednaná služba predstavuje lykonanie posúdenia rizĺk na pľacovisku prostredníctvom obhliadĘ pľacoviska a ĺypracovanie posudku
o riziku v zmysle ustanovení zákona ć..355/2001 Z.z. o ochrane, podpore a ľozvoji verejného zdľavia'



Zźnäzaá objednávka na služby posĘtované spoločnost'ami MG PZS, s.r.o. a MG Business seľYic€s s.ľ.o.

Poskýovatel'sa zaväzuje po doručenĺ a potvrdení objednávĘ vykonať vstupnú obhliadku práce a pracovného prostredia za účelom posúdenia
zdravotného riz|ka z expozície ťaktorom práce a pracovného prostredia (d'ale..; aj ako ,"audit PZS"). Na základe skutočnostĺ zistených na audite PZS
a na záklaĺję dokladov poskýnuých objednávatel'om lypracuje poskyovatel' posudok o riziku s kategorizáciou prác z hl'adiska zdravotného rizika
(ďale1 aj ako,,posudok o riziku").
Poskýovatel'sa zavżŁuje vykonat'audit PZS bezodkladne, po úhrade lystavenej faktúry najneskôr v nasledujúcich 5 kalendámych mesiacoch odo
dňa úhrady faktúry. Posýovatel' nie je povinný začať vykonávať predmetný audit skôr' ako objednávatel' uhradí ťakturu vystavenú na zĺik]ade
objednávĘ.
Audit PZS posĘtovatel'ukonči odovzdanĺm odboľnej dokumentácie, a to najneskôr do 9 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluly. Táto lehota sa
predlŽuje o čas omeškania objednávatel'a s úhradou faktriry ako aj o čas omeškania objednávatel'a s plnením povinnostĺ, najma pri neposĘtnutí
súčinnosti a nędodaní potrebných dokumentov objednávatel'ov.
odovzdaním odbornej dokumentácie zmluvný vzt'ah uzatvorený potvrdením objednávĘ nezaniká' PosĘtovatel'v intervale každých l 8 mesiacov odo
dňa potvrdenia objednávĘ objednávatel'om lykoná opakovanú obhliadku pracoviska (d'alej aj ako ',reaudit") 

za účelom posúdenia zdravotného rizika
z expozície faktorom práce a pracovného prostredia' PosĘtovatel'vystavĺ objednávatel'ovi faktúru za vykonanie reauditu pojeho vykonaní a odovzdaní
posudku o riziku, resp. záznamu o posúdenĺ ĺizika' Cena za ręaudit je totožná s cenou za audit" ak sa zmluvné strany nedohodnú inak'
Konzultácie' odborné rady' súčinnosť pri kontrole RUVZ' ako i iné dopĺnkové služby môŽe objednávatel'objednať na zaklade osobitnej objednávĘ
za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku posĘtovatel'a.
Zmh:vný vzťah zanlká:

- písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenćmu v dohode,_ 
písomnou výpoved'ou zmluvy bez uvedenia dôvodu' pričom v prípade vypovedania zo zmluvy objednávatel'om v čase, kedy bol vykonaný
audit/reaudit a dokumentácia ešte nebola odovzdaná,je objednávatel'povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo ýške 70% hodnoty sluŽby'

- písomným odstúpením, pričom účinĘ odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpenĺ druhej zmluvnej strane. *3

V pľípade podpisu tejto ponuky záujemcom sa povaŽuje táto podpísaná ponuka zazávaznÚ objednávku.
objednávatel' svojim podpisom vyjadruje záviiznosť objednávĘ a potvľdzuje správnosť poskytnutych údajov.
PosĘtovatel' služby je povinný objednávku spracovať do 30 dní odo dňa jej doľučenia a o spracovaní infoľmovať
objednávatel'a, poskytnút' infoľmácie o termíne rcalizácie a d'alšom postupe. objednávatel' bude kontaktovaný na
telefónnom čísle uvedenom v tejto objednávke.

Vď0beut , dň"Jí. /.4eto

LOZORNO s s r.0.
zorncHlavná '1,

lČo:
lc opľł:
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PosĘtovatel' svojim podpisom potvrdzuje objednávku objednávatel'a.

Mgr. Róbert Duľa
PosĘtovatel'
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