
Zmluva o dielo č. 192 /2012
uzatvorená podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Žatevná ul.č. 2
Bratislava 844 02
Slovenská republika
v zastúpení: Ing. Ján SANDTNER
Bankové spojenie:
č.ú.:
IČO: 603 406
DIČ : 2020919120

Zhotoviteľ: Juráček Radoslav - Slovenská deratizačná služba
Devínske Jazero 1
841 07 Bratislava
Slovenská republika
Živnostenský list reg.č. 1048/2002 z 11.3.2002
Bankové spojenie:
IČO: 37080741
DIČ: 1040754275

II. Predmet zmluvy :

2.1 Pravidelné vykonávanie zákonnej jarnej a jesennej deratizácie verejných
priestranstiev vrátane kanalizačných prípoj ov, v správe Mestskej časti
Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, a to položením deratizačných nástrah
Hubex B a Baraky G, podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Monitoring verejných priestranstiev, bezpečné umiestnenie nástrah, prípadné
zakrytie dier po hlodavcoch, následné preverenie účinnosti nástrah, zber
a likvidácia uhynutých hlodavcov.



III. Miesto plnenia :

3.1 Mestská časť Bratislava - Dúbravka, 84402 Bratislava Slovenská republika.

IV. Doba platnosti:

4.1 Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2012 do 31.12.2013

V. Cena za dielo:

5.1 Cena za vykonanie prác, uvedené v čl. 5.3 je určená dohodou zmluvných
strán, na základe cenovej ponuky 0,44 s DPH za 1 ks 100g nástrahy,
deratizačných nástrah Hubex Ba Baraki G.

5.2 Zhotoviteľ bol vybraný podľa zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.

5.3 Zhotoviteľ a obstarávateľ sa dohodli, že cena s DPH zajarné ajesenné
vykonanie deratizačných prác nesmie prekročiť sumu 3.000 Eur ročne.

VI. Fakturácia:

6.1 Zhotoviteľ vystaví v lehote od 15 dní odo dňa podpísania Protokolu o
vykonaných prácach obidvomi zmluvnými stranami.
6.2 Faktúraje splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu za vykonané práce
v lehote splatnosti bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.
6.4 Faktúra bude obsahovať bežné údaje potrebné na prevod finančných
prostriedkov za vykonanú službu.

VII. Spôsob zadávania prác:

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté práce v čl. 2.1 na základe
zadania rozsahu prác objednávateľom, podľa aktuálnej potreby počas celého
zmluvného obdobia.

7.2 Objednávateľ písomne potvrdí vykonanie objednaných prác zhotoviteľovi v



Protokole o vykonaných prácach.
7.3 Prípadné vady, ktoré budú pri odovzdaní prác musí objednávateľ

oznámiť už v protokole o vykonaných prácach.
7.4 Objednáveteľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotovitelovi pri

výkone prác.

Vlľl. Zodpovednosť za nedostatky:

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce, uvedené v čl. 2.1 , v požadovanej
kvalite.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu materiálu použitých nástrah podľa záruky
na materiál, ktorá je stanovená výrobcom materiálu použitých nástrah.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za výkon deratizácie verejných
priestranstiev, vrátane nástrah do kanalizácie.

8.4 Na uplatnenie si nároku na náhradu škody sa vzťahujú ustanovenia Obchod-
ného zákonníka.

IX. Záverečné ustanovenia.

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných

dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.
9.4 Zmluva je vyhotovená v 5-tich rovnopisoch, po troch rovnopisoch pre každú

zmluvnú stranu.
9.5 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného

zákonníka.
9.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju

podpísali.

V Bratislave dňa: 25.6.2012

ZHOTOVITEĽ: OBSTARÁVATEĽ:

Juráček Radoslav v.r.
Slovenská deratizačná služba

Ing. Ján SANDTNER v.r.
starosta


