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ZMLUVA O VYKONANÍ CERTIFIKÁCIE  SYSTÉM MANAŽÉRSTVA  

  
 

1. Táto zmluva je uzavretá k dátumu uvedenom nižšie medzi, 

1.1 DAS Certification Slovakia, s.r.o, so sídlom na Škarvana 365/4, 97101 Prievidza ("Spoločnosť") 

IČO:                   43 916 171 

IČDPH:               2022531566 

Registrovaná:     Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 19714/R 

Bank. Spojenie,   

č.účtu:,                

Zastúpená:          Ing. Milan Machalec, MPH 

a  

1.2  Psychiatrická liečebňa Sučany so sídlom Hradiská č. 20  03852 Sučany (“klient”)  

    IČO:                    17335612                  

          DIČ:                    SK2020598888 

          Registrovaná:     Ministerstvo zdravotníctva SR, č. 17335612 

          Bank. Spojenie:   

    č.účtu:                  

    Zastúpená:          MUDr.Lubomír Strelka 

 

2. ROZSAH ZMLUVY 

 2.1 . Spoločnosť súhlasí  s vykonaním služby, detailne určenej  v tejto zmluve ( v zmluve pod 

označením "služba" ) a v prílohe č.1. Cenová kalkulácia. 

 2.2 .  Aby mohla byť služba Spoločnosťou vykonaná, klient sa zaväzuje poskytnúť všetky nevyhnutné 

informácie  Spoločnosti týkajúce sa poskytnutej služby 

2.3.  Klient súhlasí, že kedykoľvek požiada UKAS ( akreditačná služba Veľkej Británie) bude mať 

dovolené zúčastniť sa certifikačného procesu z dôvodu overenia činnosti certifikačného orgánu..  

 

3. PERSONÁL 

 Spoločnosť zabezpečí  kvalifikovaný personál s riadnym pracovným pomerom s vlastnými 

pracovníkmi alebo dohodou o vykonávaní činnosti so zmluvnou stranou schválenou Spoločnosťou. 

 

4 TERMÍNY SPLATNOSTI 

 4.1.  Platby za služby sú  popísané v prílohe č.1.Cenová kalkulácia certifikácie. 

 4.2.  Klientom budú hradené všetky výdavky rozumne vynaložené zamestnancami Spoločnosti alebo 

jej zmluvnými stranami. 

 4.3.  Spoločnosť si vyhradzuje právo priebežne zvýšiť poplatky. S touto skutočnosťou ( variabilnosť 

poplatkov) Spoločnosť klienta  predom upovedomí (bod 4.). Dôvodom môže byť skutočnosť korá sa 

objaví pred alebo počas výkonu služby. Takáto skutočnosť môže byť napríklad zmena rozsahu 

certifikácie a pod. 

4.4.  Klientovi bude vystavená faktúra za každý stupeň certifikačného procesu ( viď prílohu č.1. 

Cenová kalkuláciu ). Všetky platby klienta budú podľa zmluvy  vyplatené v eurách Spoločnosti do 30 

dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je uvedené inak.v prílohe č.1.  

 4.5 .  Podľa dodaných informácií bude cena stanovená čo najpresnejšie, ale rezervujeme si právo 

primerane ich upraviť prostredníctvom okolností zjavných z úvodného posúdenia na mieste, alebo v 

znysle bodu 4.3. 
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5. OBCHODNÉ TAJOMSTVO 

 Spoločnosť, jej  členovia, zamestnanci a zástupcovia sa zaväzujú uchovávať obchodné tajomstvo a 

tiež neposkytnúť a nezverejniť tretej strane, akékoľvek informácie od klienta v spojitosti s vykonaním 

služby bez súhlasu klienta, okrem prípadu, že je nevyhnutné preveriť Spoločnosť vykonávaním služby 

podľa toho ako je uvedené v zmluve. 

 Táto povinnosť pretrváva v plnej platnosti počas a aj po dobe ukončenia tejto zmluvy, Obmedzenie sa 

netýka: 

 i)  akékoľvek informácie, ktoré boli vlastníctvom Spoločnosti pred zverejnením Spoločnosti klientom, 

alebo 

 ii)  akékoľvek informácie, ktoré sú alebo sa stanú legitímnou časťou verejnej oblasti 

 iii) akékoľvek informácie, ktoré by sa inak dostali k dispozícii Spoločnosti zo zdroja nezávislého od 

klienta, alebo 

 iiii) akékoľvek informácie, u ktorých inak môže byť požiadavka dostupnosti vzhľadom na 

dosiahnutie certifikácie.  

   

 

6. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 Táto zmluva zostáva v platnosti pokiaľ nie je ukončená: 

 6.1 . Výpoveď bez udania dôvodu napísaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou do 30 dní, začínajúca 

plynúť prvým dńom nasledujúceho mesiaca. 

    6.2.  Okamžitým zrušením ktoroukoľvek zo zmluvných strám v prípade porušenia/nedodaržania 

zmluvných podmienok, pričom táto skutočnosť musí byť oznámená písomne 

 6.3. Dátumom ukončenia tejto zmluvy ihneď prestáva platiť certifikát.Certifikát bude vrátený 

spoločnosti ako i všetky dokumenty klienta, ktoré obsahujú logo spoločnosti. 

 

7. INÉ USTANOVENIE 

 Pokiaľ nebolo inak oboma zmluvnými stranami dohodnuté platia ustanovenia popísané v tejto zmluve 

ako aj platných zákonov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registry zmlúv. 

 

8. VYŠŠIA MOC 

 Porušenie alebo neplnenie z ktorejkoľvek zmluvnej strany vo vykonávaní alebo dodržiavaní 

zmluvných ustanovení, podmienok, alebo záruk, ktoré sú v tejto zmluve určené vyvolá pohľadávku 

druhej strany, alebo bude považované za nedodržanie zmluvy v takom rozsahu, aj keď takéto porušenie 

alebo neplnenie vzniklo z nekontrolovateľných príčin u zmluvnej strany. 

 

9. ZÁKON 

 Táto zmluva bude v každom ohľade zostavená a spracovaná ako zmluva spísaná v súlade so zákonmi 

Slovenskej republiky a jej platnosť bude riadená zákonmí Slovenskej republiky.  

 

10. NÁHRADA ŠKODY 

 Klient sa zaväzuje nahradiť Spoločnosti všetky vzniknuté škody alebo pohľadávky voči Spoločnosti 

ako výsledok zneužitia certifikátu alebo licencie, ktoré získal od Spoločnosti touto zmluvou. 

 

11. RIADENIE SŤAŽNOSTÍ 

 Všetky sťažnosti a nápravy treba archivovať. Na sťažnosti treba odpovedať adekvátne. Archivované 

sťažnosti budú archivované primeranú dobu vášho system manažérstva. 
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12. ZODPOVEDNOSŤ 

 Spoločnosť poskytujúca službu , ako aj jej členovia, zástupcovia, zamestnanci ručia za správnosť 

informácii, preskúmaní posúdení, osvedčení dodávaných rád čo sa týka poskytovanej služby.  

 

13. PROPAGÁCIA A REKLAMA 

 Kvôli zachovaniu celistvosti poskytnutej  služby, klient nebude robiť zavádzajúce vyhlásenia, týkajúce 

sa žiadosti a certifikáciu a tak isto nebude konať nikto z jeho pracovníkov. 

 

14. VLATNÍCTVO CERTIFIKÁTU 

 Certifikát a právo použiť symbol zostáva vlastníctvom Spoločnosti je nepredajné, nesmie sa požičať 

alebo použiť ako vlastníctvo klienta. Ak klient zbankrotuje, dôjde k likvidácii držiteľa oprávnenia 

alebo je nejaká zmena v manažmente, Spoločnosť môže ihneď zrušiť certifikát. Spoločnosť však zváži 

okolnosti individuálne. Klient musí spoločnosť vopred upovedomiť o akejkoľvek zmene v činnosti 

spoločnosti. 

 

15. BEZPEČNOSŤ 

 Klient je zopovedný za zabezpečenie, že návštevníci ktorí vstupujú do priestoov klienta majú 

primerané ochranné prostriedky do prostredia ktorého vstupujú. Ak sa vyžaduje špeciálne školenie, má 

to byť zverejnené Spoločnosti na začiatku. Uvedené je potrebné so spoločnosťou prediskutovať. 

 

16. POISTENIE 

 Každý strana má udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu na primeranom stupni k jeho činnosti. 

 

17. KONFLIKTY 

     Ak nastanú nejaké konflikty medzi audítorom, auditovaným a treťou stranou, majú byť objasnené 

vzájomnou dohodou. Ak to nie je možné, klient sa môže sťažovať certifikačnej organizácii. 

 

18. SŤAŽNOSTI 

 Prijatie sťažnosti bude sprocesované certifikačnou organizáciou podľa postupu vybavovania  sťažností. 

 

19. ODVOLANIE   

     Ak klient neakceptuje rozhodnutie certifikačnej organizácie týkajúci sa jeho sťažnosti, môže sa 

odvolať na vedenia certifikačnej organizácie pre konečné stanovisko. 

 

V Sučanoch dňa ....................                           V Prievidzi dňa ........................                                               

 

KLIENT                                      SPOLOČNOSŤ     

 

Podpis:   Podpis:   

    

Funkcia: 

Riaditeľ            

 

  Funkcia:            

 Riaditeľ  

 

    

Meno:                               

 

MUDr. Ľubomír Strelka  Meno:  Ing Milan Machalec, MPH 

    

 


