RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 8/2013/ZoVP
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dodávateľ:

Milan Hrabinský – DEMI
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
Rozvodná 19, 831 01 Bratislava
v zastúpení: Milan Hrabinský
IČO: 173 98 444
DIČ: 1024964314
bankové spojenie: SLSP Bratislava
č. účtu: 11555597/0900
č. tel.: 0903 461 658

Odberateľ:

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava
v zastúpení: Ing. Milan Lezo, riaditeľ
IČO: 318 11 485
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 940 105 1002/5600

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať deratizačné práce
v objektoch, ktoré sú v správe objednávateľa na základe všeobecného záväzného
nariadenia 10/2002 o ochrannej deratizácií na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.
Čas plnenia
1. Deratizačné práce budú vykonávané na základe objednávky a v koordinácií so
zodpovedným pracovníkom SSŠ a ŠZP.
Začiatok jarných deratizácií
apríl 2013, 2014, 2015
Začiatok jesenných deratizácií
október 2013, 2014, 2015

III.
Spôsob plnenia
1. Odberateľ zabezpečí sprístupnenie všetkých objektov vo svojej správe. Po
ukončení prác túto prácu preberie.

IV.
Cena, spôsob platby a fakturácia
1. Cena za vykonané práce je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
v platnom znení v čase uzavretia zmluvy a podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto
zmluvy. Dodávateľ nie je platcom DPH.
2. Dodávateľ vykoná fakturáciu za vykonané práce po ich realizácii na základe
predchádzajúcej objednávky. Súčasťou faktúry je aj potvrdenie riaditeľky MŠ,
resp. ved. ŠJ, že práce boli vykonané.
3. Odberateľ uhradí dodávateľovi faktúru do 14 dní od jej doručenia.
V.
Rozsah prác
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dezinsekčné, dezinfekčné a deratizačné práce
podľa požiadavky odberateľa. Všetky používané prípravky musia byť cielené
a musia obsahovať:
a) Registráciu Centra pre chemické látky a prípravky
b) Kartu bezpečnostných údajov
Pri výbere prípravku musí byť zohľadnená toxicita a vhodnosť na použitie
v priestoroch materských škôl a školských jedální.
VI.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 7.1.2013 do 31.12.2015.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky problémy, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy budú riešené písomným
dodatkom k zmluve.
2. Pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak, pre vzájomný pomer medzi zhotoviteľom
a objednávateľom platia ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.
3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade
nedodržania dohodnutých podmienok druhou stranou. Odstúpenie je účinné
dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá strana obdrží dve
vyhotovenia.
V Bratislave, 7.1.2013

............................................................
Podpis dodávateľa

.............................................
Podpis objednávateľ

