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ZMLUVA o KoNTRoLNEJ člt,tnosrl
uzatvorená v zmys|e ss 591 až s00 obchodného zákonníka č. 513|91 Zb.

objednávateř:
Technická obnova a ochrana že|ezníc,a. s. (TooŽ)
Sad SNP 667/10
oío 01 Žitina
Zapísaný v obch' registri: okresný sÚd Žilina, oddiel Sa, v|oŽka č. 10617
Dátum zápisu: 01.01.2008

|Čo:

43861 105

lČopn:

sK2022502812

Bank. spojenie:

č' účtu:0104683870/0900

Zastúpený:

l

(d'a|ej len

ng. Stanislav Bořuta, predseda predstavenstva

"objednávateř.)

Vykonávatel:

Čís|ozákazky: 094í /30/08
Registračnéěíslo organizácie:

TUv sUD Stovakia s.r.o.
Jašíkova6
820 09 Bratislava

Zápis v obch. registri: okresný sÚd Bratls|ava l,

oddiel:

Sro,

v|oŽka č,.' 28235lB

februára2oo3

Dátum zápisu:

19.

tČo:

35 852 ?16

lČ opH:

sK2020?63674

Bankové spojenie:

vÚB a.s., Bratislava,

Zastúpený:

tng. Rudol Í Ž|AK, konatet

č. ú' 1676253651/0200

oprávnený zástupca vykonávatela
Ing' Brapis|av Chmel, TÚV sÚD Slovakia vedúci audítor
na vykonanie auditu:
(ďa|ej |en,,vykonávateÍ")

l.
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Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:

dozomého auditu systému manaŽérstva (sM)
objednávatela podÍa poŽiadaviek normy |so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001

a) Vykonanie

certifikačnéhoa

poverenými audítormi TÚV sÚD S|ovakia a vydanie správy o vykonanom audite. Touto
zmluvou sa z dóvodu nestrannosti zistení nedojednáva poradenstvo, najmá nie vo
vďahu k predmetu certifikácie.

b)

c)

Ude|enie certifikátu na zák|ade kladného rozhodnutia certifikačného orgánu;

posÚdenie sM
podla poŽiadaviek normy
Nás|edné
|so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001 (dozomý audit), uplatňovaného
objednávatelom v odbore EAc 28 - Realizácia dopravných a inŽinierskych stavieb, a

to podÍa tázy 4 Všeobecných podmienok pre certifikáciu SM vydaných vykonávatelom,
v p|atnom znení, ktoré sa podpisom tejto zmluvy stávajú jej súčasťou;

d) Právo vykonávatela odobrať objgdnávateÍovi jemu ude|ený certifikát
neplnenia podmienok, za ktoých mu bo| udelený;

v prípade

ll.

čas plnenia
1)

Vykonávatel vykoná v sÚ|ade s článkom I. a)/|. certifikačný audit SM objednávatela podla
poŽiadaviek normy lso 9001' lso 14001 a OHSAS 18001 v termíne:
- prvy a druhý stupeň: April 2008;

2) Začiatok plnenia predmetu zm|uvy podÍa článku l. b) aŽ d) nastáva podpisom tejto zm|uvy

a trvá po dobu platnosti certifikátu. Dozomý audit bude vykonaný vŽdy po kaŽdom roku
platnosti certifikátu' s toleranciou .3l+1 mesiac od dátumu vystavenia predmetného
certifikátu. tento odstavec platí pre certiÍikaěný a recertifikačný audit

ilt.

Spósob p|nenia
1) Vykonávatel:
a) preverí a vyhodnotí Úroveň dokumentácie sM objednávatefa podfa normy
lso 9001, Iso 14001 a OHSAS 18001 povereným audítorom TÚV sÚD S|ovakia
a v spo|upráci s objednávateÍom pripraví certifikačný dotazník.

b)

vykoná certifikačný audit sM

c)

vypracuje správu a protoko| o vy[onaní certifikačného auditu sM podÍa normy
|so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001 pre TŮV SŮD S|ovakia a pre objednávateta.

d)

objednávatela
14001 a OHSAS 18001povereným audítorom
a informuje objednávatela o jeho v'ýsledku.

lso 9001, lso

podla

TÚV sUD

normy
S|ovakia

V

pripade Úspešného certifikačnéhoauditu sM objednávatela podla normy
|so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001 a na základe k|adnej správy vykonávateÍa

z certifikaěného auditu a k|adného rozhodnutia certifikačného orgánu vykonávateÍa
zabezpeěí pre o bj ed n ávatef a :
- vystavenie 4 ks certifikátoy formátu A4 v dvoch jazykoch;
- prepoŽičanie loga TÚV SUD S|ovakia pre pouŽívanie na jeho dokumentoch.
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2)

Pre zaistenie trva|ej a správnej účinnosticertifikovaného SM objednávateÍa podÍa normy
|so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001 sa obidve strany dohodli na vykonávaní dozomých
auditov, ktoými bude vykonávatel účinnosťSM overovať. Vykonanie dozorného auditu vo
vyššie uvedenej |ehote objedná objednávateÍ u vykonávatela. VykonávateÍ má právo na
potrebu vykonania dozomého auditu vopred upozorniť objednávatela. Postup
objednávateřa je bliŽšie uvedený vo Všeobecných podmienkach pre certifikáciu SM
v platnom znení' Plnenie vykonajú oprflvnení zamestnanci vykonávatela. Dozorný audit
móŽe byť z podnetu vykonávatela vykonaný i mimo vyššieuvedeného oMobia, ak bude
proti účinnostiSM podla normy lso 9001, |so 14001 a oHSAS 18001 objednávatela
vznesená námietka či sťaŽnosť. Vykonanie takéhoto auditu oznámi vykonávatel
objednávatelovi najmenej 3 týždne vopred. Právo vykonávateÍa odobrať objednávatetovi
certifikát nastane vtedy, ak zistí, Že oQjednávateÍ poruši| podmienky, za ktoých mu bol
certifikát ude|ený. Vykonávatet móŽe pred odobratím určiťobjednávateÍovi primeranú
dobu k opátovnému dosiahnutiu pÓvosného stavu' Uplatnenie práva odobratla oznámi
vykonávatet objednávateÍovi vŽdy písomne a súčasneurěí |ehotu k vráteniu certifikátu
spáť vykonávatelovi.

lv.
Cena a platobné podmienky
1)

odplata za vykonanie činnostíuvedených v ě|ánku l!l.1 je stanovená dohodou medzi
objednávatetom a vykonávatefom v qúlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
18/1996 Zb.z' ocenách vznení neskoršíchpredpisov V sume í95.600 Sk (slovom
stodeváťdesiatpáftisícšesto sk). K takto stanovenej cene bude fakturovaná DPH podla
pIatných |egis|atívnych predpisov.

2) Zm|uvné strany sa dohodli, Že fakturácia

sa uskutočnív Sk, pričom cena V EUR bude

fakturácii prepočítanákurzom NBS platným v deň fakturácie.

3)

pri

Vykonávatel bude odp|atu podÍa čl. |V. bod. |V. 1 tejto zmluvy obiednávateÍovi fakturovať
najneskÓr do jedného týŽdňa po vykonapí certifikačnéhoauditu

4) Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia Íaktúry.

v.
Práva a povinnosti zm|uvných strán
1)

objednávatel sa zav ázuje:

a)

poskytnÚť vykonávateÍovi k prevereniu príručkusM objednávateÍa podÍa normy
lso 9001, |so 14001 a oHSAS 18001 a ostatnú riadiacu dokumentáciu podÍa
potreby;

b)

umoŽniť vykonávatelovi prístup na všetky pracoviská s cieťom preveriť pouŽívanú
dokumentáciu SM objednávateÍa podÍa normy lso 9001, |So 14001 a oHSAS 18001
a všetky činnosti vykonávané pracovnikmi objednávateÍa, ktoré sú v'ýznamné pre SM;

c)

aktívne spolupracovať s vykonávateÍom privyplňovanídotazníka k auditu;

d)
e)

zap|atiť vykonávateÍovi celú dohodnutú cenu po odovzdanísprávy z auditu;

0

zaplatiť vykonávatetovi ďa|šie úče|nevynaloŽené a odsúh|asenénák|ady s predmetom
zm|uvy súvisiace, resp. pri jeho p|není vzniknuté;
vrátiť vykonávatefovi ním vydaný certifikát, na ktoný upIatni| právo odobratia a to v
|ehote stanovenej vykonávatelom.

2) objednávatel má právo:
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a)
b)
c)
d)

byť priebeŽne zoznamovaný s jednotlivými zistenlami;

poŽadovať u vykonávateťa vysvet|enia, váahujúce sa k predmetu p|nenia;

zúčastniťsa úkonov súvisiacich s predmetom plnenia a vykonávaných v jeho sídle;
uvádzať vykonávatela ako subjekt vydávajÚci certifikát SM objednávateÍa podta normy
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

3) VykonávateÍ sa zavázuje:

rea|izovať výkon predmetu zmluvy podla č|. I - ||l nestranným spósobom, s vyna|oŽením
odbornej starostlivosti, s prih|iadnutím ku stavu predmetu zm|uvy, v prípade potreby
rešpektovať súčasnýstav právnych a iných predpisov a technických poznatkov a
zvyklostí, vďahujúcich sa k predmetu zmIuvy
4) Vykonávatel má právo:

a) vyŽadovať na objednávateÍovi potrebnú súčinnosť;
b) na úhradu ďalších potrebných a úěe|ne vynaloŽených

nák|adov, vzniknutých pri
vykonávaní predmetu zmluvy a odsÚh]asených objednávateÍom;

c)

poŽadovať po objednávate]ovi vrátenie jemu udeleného certifikátu, ak uplatní právo
jeho odobratia;

d)

uvádzať objednávateťa ako subjekt vyuŽívajÚci certifikát SM objednávateÍa podÍa
normy |so 9001, lso 14001 a oHSAS 18001 na zoznamoch a médlách podta

v|astného uváŽenia, pričom objednávateÍ k tomu touto zmluvou udeÍuje súh|as;

e)

vhodným spÓsobom zverejniť fakt odobratia.

vt.

Zmena zmluvy
Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa móŽu vykonať iba formou dodatku k tejto zm|uve. Zmena
tejto zmluvy mÓŽe byť vykonaná po dohode oboch strán a musí mať písomnúformu pod
sankciou neplatnosti. Zmenu je moŽné Wkonať najneskór k dátumu začatia certifikačného
auditu. obe strany sa však zavázujÚ pristúpiťna zmenu závázkov zo zm|uvy p|ynÚcich aj
neskÓr, ak nastanú skutočnosti, ktoré neboli zmluvným stranám dostatočne známe pri ich
uzavretí a pre ktoré nie je moŽné dohodnuté p|nenie spravodlivo poŽadovať. Zm|uvné strany
sa v takom prípade dohodnú na úhrade nlk|adov vykonávatefa vzniknutých pred rea|izáciou
tejto zmeny.

vil.
odstúpenie od zmIuvy
1)

VykonávateÍ mÓŽe od zmluvy jednostranne odstúpiť, ak objednávateÍ nezap|ati cenu
p|nenia dohodnutú v ě]ánku |V.1 tejto zmluvy včas a v plnej v'ýške. odstúpiťod zmluvy
mÓŽe l v prípade, že objednávateÍ nep|ní Všeobecnépodmienky pre certifikáciu SM,
ktoré sú v platnom znení súčasťoutejto zm|uvy a ako prí|oha tejto zm|uvy tvoria jej
neoddeliteÍnú súčasť.

2)

Ak

bo|o vykonávateťom plnenie poskytnuté a ak vykonávatel nevyuŽije právo od zm|uvy
odstúpiť,je vykonávatef v prípade omeškania objednávateÍa s akoukolvek p|atbou podla
tejto zmluvy oprávnený poŽadovať po objednávatelovi okrem odplaty za poskytnuté
p|nenle aj Úrok z omeškania vo výške 0,05% z ďŽnq ěiastky za kaŽdý aj zaěat'ý deň
omeškania.
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3)

odstúpenímod zm|uvy táto zmluva zanlká dňom doručenia vÓle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane na adresu jej síd|a zapísanúv obchodnom registri v čase odosie|ania
odstÚpenia. Vykonávatel móŽe platne odstúpiťod tejto zm|uvy iba písomne formou
doporučenéholistu. Dňom doručenia jeho odstupujúceho prejavu objednávatelovi
nastávajú jeho právne účinky,vrátane skončenia platnosti certifikátu, prípadne odobratia
certifikátu vykonávatelom. V prípade, ak nastanÚ právne účinkyodstupujúceho prejavu
má vykonávateÍ právo na zaplatenie Účelne vyna|oŽených nák|adov spojených
s dohodnutým p|nením a na náhradu škody. odstúpenie od zm|uvy sa netýka nároku na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

4)

Obe strany sa dohod|i, Že odstúpenie od zm|uvy je moŽné al bez porušenia povinnosti,
avšak |en úedy, ak nebude odstúpením spósobená škoda druhej zmluvnej strane.
objednávateÍ je povinný, v prípade g[ nastanú právne účinkyodstupujÚceho prejavu
zap|atíť vykonávateÍovi vyna|ozené náklady spojené s dohodnuým p|nením vrátane
náhrady škody. odstúpenie sa netýka nároku na zaplatenie zm|uvnej pokuty.

vilt.
ZávázoN mlěanlivosti
1)

2)

obe zmluvné strany sa zavázujú zachovávať mlčanlivosťo všetkých skutočnostiach
týkajÚcich sa druhej zmluvnej strany s rnýnimkou propagácie formou odporúčanítretím
osobám, a to aj po ukoněení p|nenia predmetu tejto zmluvy a najmenej po dobu 1O.tich
rokov. Na údaje vyh|ásené za dóverné sa časovéobmedzenie nevzťahuje a zm|uvné
strany sú povinné zachovávať m|čanlivosťaj po dobe vyššieuvedenej. Za porušenie tohto
závázku má každá dotknutá zmluvná strana právo na náhradu škody. Výnimku zo
závázku predstavujú prípady, uvedené vo všeobecne závázných právnych predpisoch,
a|ebo prípady, kedy je zmluvná strana písomne k zverejneniu informácií druhou zm|uvnou
stranou splnomocnená nad všetku pochybnosť.
Výnimku zo závázku predstavujú príppdy uvedené vo všeobecne závázných právnych
predpisoch, alebo prípady, keď je zm|uvná strana písomne k zverejneniu informácií
druhou zmluvnou stranou sp|nomQcnenf nad všetku pochybnosť.

tx.

Sankcie, náhrada škody

V prípade ak objednávateÍ nevráti vykgnávatelovi v stanovenej |ehote certifikát sM
objednávateÍa podÍa normy |so 9001' |Sg 14001 a oHSAS 18001, na ktoný si vykonávateť
uplatnil právo odobratia, je objednávateÍ povinný uhradiť vykonávateÍovi zmluvnú pokutu vo
výške 1o/o z Cén! plnenia za každý q zahtý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie
je dotknutý nárok na náhradu škody, a to i škody prevyšujúcej zm]uvnú pokutu.

1)

x.
Záverečnéustanovenia
Právne vďahy za|oženétouto zmtuvou sa spravujú príslušnýmiustanoveniami
obchodného zákonníka, ktoré sú im svojim obsahom a Účelom najb|iŽšie rovnako aj
ostatnými všeobecne záv ázný mi právnym i predpism

2)

i.

Pre doruěovanie pisomností podÍa tejto zmluvy p|atí, Že ak nie je zrejme, kedy bola
písomnosťadresátovi doručená, má qa za to, Že bola doručená piatym dňom po dni
odoslania. Ak odmietne adresát písomnosťprevziať, má sa za to, Že písomnosť bo|a
doručená. Ak nie je moŽné písomnosť doručiť,povaŽuje sa táto písomnosť za doručenú
15. deň po prvom pokuse o doručenie.
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3)

PokiaÍ niektoré z ustanovení tejto zmtuvy je a|ebo sa stane neplatným ěi neúčinným,
neplatnosť ěi neúčinnosťtohto ustanovenia nebude mat za následok nepIatnosť zm|uvy
ako ce|ku ani iných ustanovení zm|uvy, pokiaÍ je takéto neplatné či neúěinnéustanovenie
odde|iteÍné od zostatku zm|uvy. Zmluvné strany sa zavázuiú takéto neplatné či neúčinné
ustanovenie nahradiť novým platným a účinnýmustanovením, ktoré svojlm obsahom bude
čo najviac zodpovedať podstate a zmyslu pÓvodného ustanovenia.

4) obe strany vyh|asujú, Že si zm|uvu prečítalia s jej znením súh|asia, Že bola dohodnutá z
ich pravej a slobodnej vóle, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, a na
dókaz pravosti pripájajú svoje podpisy.
5) Zm|uva

jeden.

je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných kaŽdá zm|uvná strana dostane

6) Zmluva nadobÚda účinnosťdňom Podpígania zmluvnými stranami a končíukončenímprác
uvedených v časti ll|.1.

Vykonávatel:

objednávateÍ:

Ttiv StiD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
820 09 Bratislava

Technická obnova a ochrana Žetezníc, e. s. (TooŽ)

Sad SNP 667/í0
oío oí Žilina
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Banská Bystrica dňa 29.04.2008

Ži|inadňa 29.04.2008

Prí|oha: Všeobecnépodmienky pre certifikáciu SM
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