
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DERATIZAčNÝCH SLUŽIEB
č.:

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Zákona Č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ S DPH
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN (SWIFT):
Menom spoločnosti koná:

(ďalej aj ako "objednávatel"')
a

1.2 Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ S DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel:
e-mail:
Menom spoločnosti koná:

(ďalej len ako "poskytovateľ")

čl. l
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín
36126624
2021613275
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica
7000504489/8180
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Ing. Jaroslav Baška - predseda

Milan Oríšek
Kpt. Nálepku 84811, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
30870836
1029391957
SK 1029391957
SLSP Nové Mesto nad Váhom
0041742174-209/0900
0904606796
milan.orisek@gmail.com
Milan Oríšek



čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie deratizačných a dezinsekčných služieb z dôvodu
regulácie živočíšnych škodcov v zmysle § 12 ods. 2 písm. el zákona NR SR Č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "zákon") v objekte objednávateľa, v ktorom bude vykonávaná ochranná dezinsekcia a
deratizácia (ďalej len DDD). Vykonávanie ochrannej dezinsekcie a deratizácie je v
administratívnej budove TSK vykonávané vždy dvakrát ročne - v jarných ajesenných mesiacoch
príslušného roka spôsobom a v rozsahu uvedenom v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ je povinný vykonať dezinsekciu proti škodlivým článkonožcom vo vnútorných
priestoroch objektu TSK ako sú všetky suterénne a prízemné priestory vrátane dielní a garáží,
konferenčné a rokovacie priestory, kuchynky, sociálne zariadenia, chodby na všetkých
poschodiach, schodisko a podľa potreby aj kancelárie, vonkajší obvodový plášť objektu (celková
výmera 10.000 m2) použitím minimálne 75 litrov dezinsekčného roztoku. Dezinsekciuje nutné
vykonať bezzápachovými vysokoúčinnými prípravkami vhodnými do administratívnych
objektov- Attracide Plus, K-Othrine se 25.

3. Poskytovateľ je povinný vykonať deratizáciu proti škodlivým hlodavcom v prízemných
a suterénnych priestoroch objektu TSK, vonkajšieho okolia objektu a kanalizačných prípojok
verejnej odpadovej kanalizácie. Deratizácia musí byt' vykonaná rozložením lepových
feromónových nástrah a požerových rodenticídnych nástrah pevne uložených v uzamykateľných
deratizačných staniciach, aby sa predišlo možnému styku nástrahy s necielenými živočíchmi
alebo človekom.

4. Poskytovateľ je povinný stanice rozmiestniť v takom počte a na také miesta, aby bola deratizácia
účinná. Minimálne množstvo 20ks. Deratizačné a monitorovacie stanice musia byt' očíslované,
označené výstražnou etiketou a číslom stanice. Poskytovateľ má povinnosť vypracovať plán
rozloženia deratizačných staníc s číslami a označením a tiež označiť objekt. Takisto má
povinnosť v prípade výskytu uhynutých hlodavcov neodkladne ( najneskôr do 24 hod) vykonať
zber a odbornú likvidáciu uhynutých hlodavcov.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať dvakrát ročne monitoring deratizačných a monitorovacích
nástrah a zistenia z monitoringu zapísať do monitorovacieho listu a priložiť k vykonanej
deratizácii.

6. Poskytovateľ odovzdá poverenému zamestnancovi TSK po každej vykonanej DDD službe
protokol o vykonaní asanačných služieb spolu s výsledkom monitoringu. Pri použití nového
DDD prípravku odovzdá poverenému zamestnancovi TSK KBU nového prípravku.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II ods. 1 tejto zmluvy za
podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady ana vlastnú zodpovednosť.

8. Objednávateľ bude realizovať vo svojich objektoch a iných priestoroch všetky opatrenia nutné k
úspešnému vykonaniu regulácie živočíšnych škodcov podľa návrhov poskytovateľa.

9. Poskytovateľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
podmienky objednávateľa, technologické postupy na výkon dezinsekcie a deratizácie.



čl. III
Termín plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v termínoch
vzájomne odsúhlasených zmluvnými stranami na príslušný rok.

3. V prípade vzniku poskytovateľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne poskytovanie
služby, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli deratizačné služby
prerušené.

čl. IV
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou
ponukou poskytovateľa ze-aukcie.

2. Cena za výkon ochrannej dezinsekcie a deratizácie počas roka je 400 EUR bez DPH. Sadza
DPH: 20,00 %, t.j. 80 EUR. Celková cena s DPHje 480 EUR (slovom štyristoosemdesiat Eur).

3. Služby, ktoré nebudú po dohode zmluvných strán poskytnuté, nebudú poskytovateľom účtované
a táto cena za tieto služby bude od celkovej ceny odpočítaná.

4. Dohodnutú cenu je možné prekročiť v prípade dodatočných služieb, ktoré nebolo mozne
objektívne predpokladať pred podpisom tejto zmluvy. Dodatočné služby je možné vykonať len
na základe uzatvoreného dodatku k zmluve. Služby budú ocenené v súlade s cenovou
kalkuláciou.

čl. V
Platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom.

2. Poskytovateľ vystaví faktúru ihneď po prevedení prác. Podkladom pre vystavenie faktúry je
protokol o vykonaní a odovzdaní asanačných prác, ktorý je súčasťou faktúry. Tento protokol
potvrdia obidve zmluvné strany.

3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje
uhradiť faktúru v termíne splatnosti.

3. Údaje na faktúre musia byt' v súlade s údajmi uvedenými v tejto zmluve a v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať určené
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto
prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania príslušnej čiastky z bankového účtu
objednávateľa v prospech bankového účtu poskytovateľa.



čl. VI
Osobitné ustanovenia

1. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci poskytovateľa majúci príslušnú kvalifikáciu.
Doklad o kvalifikácii je poskytovateľ povinný na požiadanie objednávateľa predložiť.

2. Objednávateľ zabezpečí, aby boli priestory určené na výkon ochrannej DDD sprístupnené
poskytovateľovi na prieskum, ako aj samotnú realizáciu prác.

3. Za likvidáciu vzniknutého odpadu pri výkone ochrannej DDD zodpovedá poskytovateľ.

4. Poskytovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy vyplývajúce z výkonu prác.

5. Poskytovateľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané po skončení pracovnej doby
zamestnancov v objekte objednávateľa.

6. Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
podieľajúcich sa na predmete zmluvy a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými
pomôckami.

7. Výkonom funkcie dozoru za objednávateľa je poverený Pavol Rojkovič.

8. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a
že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v zmluve.

9. Záručná dobaje 30 dní a začína plynúť odo dňa odovzdania prác objednávateľovi.

10. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete zmluvy, spôsobená vadným
vykonaním predmetu zmluvy, objednávateľ upozorní poskytovateľa na tento jav. Zmluvné
strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

11. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád vymedzených v tomto článku v čo
najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie
objednávateľom a vady odstrániť do 10 dní, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, o
ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VII
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že poskytovateľ nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

čl. VIII
Skončenie zmluvy

1. Uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dohodnutá.

2. Kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenom v dohode.

3. Zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu.



4. Písomnou výpoveďou, ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota
je jeden mesiac a začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.

čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení.

2. Túto zmluvu je možné meniť, doplňať a zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

4. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po
vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za
nevýhodných podmienok.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha Č. 1 a Príloha Č. 2 Požiadavky na verejné obstarávanie

V Trenčíne, dňa: 23MAR.2015 V Novom Meste nad Váhom, dňa:

Objednávateľ: Poskytovateľ:

podpis a pečiatka

:ilD SEH"'v'is - dereuzéci:
dezit=eíccie, dezinteiccis

kpt. Nálepku 'j , 'cl 15 U1 ,\L..I""" csto n/,
DIČ: 1029391957 tČ DPH: 81<:1029391 s,
tel./fax: 032 779 3705. mob: 09~, 'i'~ ':!

podpis a pečiatka


