
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201524215_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika

00603317

2020887358

nie je platcom

SK356000000001800349037

+421 249253250

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0917205928

Redinex, spol. s r.o.

Vyhne 214, 96602 Vyhne, Slovenská republika

44970455

2022886261

SK2022886261

SK36 1100 0000 0026 2079 1834

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Jesenná deratizácia objektovNázov:

deratizácia, deratizačné služby, deratizácia objektov,

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

90923000-3 - Deratizačné služby; 90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby; 90922000-6 -
Hubenie škodcov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Deratizácia  objektov za účelom zamedzenia zvýšeniu výskytu hlodavcov•

Deratizácia /likvidácia hlodavcov / zahŕňa: objekty - admin.budovy,kultúrne strediská,sklady,dielne,detské jasle,bývalá
kotolňa,bytové domy, rodinné domy, vrátane priľahlých pozemkov

•

Deratizácia zahŕňa: dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe kontroly,likvidáciu uhynutých hlodavcov a
nespotrebovaných nástrah.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

15396m2Deratizácia objektov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

v zmysle prepočtu na základe STN 466019Množstvo nástrah

na službu je požadovaná polročná záruka od výkonu
deratizácie v zmysle protokolu o vykonaní prác

Výkon deratizácie objektov
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Jesenná deratizácia sa uskutoční v termíne jesennej deratizácie podľa výzvy o preventívnej celoplošnej deratizácií na území
Bratislavského samosprávneho kraja RÚVZ Bratislavy hl.m. so sídlom v Bratislave

Požaduje sa predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s dezinfekčnými prostriedkami na reguláciu živočíšnych škodcov
vydané Regionálnym úradom verej.zdravotníctva.

Požaduje sa predložiť súhlas centra pre chemické látky a prípravky s použitím vybraného biocídneho výrobku.

Pri deratizácií sa požaduje postupovať v zmysle metodického pokynu 28/2006 Ministerstva zdravotníctva SR na vykonanie ochrannej
deratizácie č. HH/892/06/SE.

Požaduje sa realizovať deratizáciiu v zmysle platnej technickej normy STN 466019.

Platba sa uskutoční na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude protokol o vykonaní prác.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi.

Vypracovanie protokolu sa bude riadiť platnou technickou normou STN 466019 a metodickým pokynom 28/2006 Ministerstva
zdravotníctva SR na vykonanie ochrannej deratizácie č. HH/892/06/SE.

Karty bezpečnostných údajov budú priložené k protokolu o vykonaní prác.

Cena za službu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena konečná, zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy.

Dodávateľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu
predmetu zákazky.

V rámci služieb bude vykonaný zber uhynutých hlodavcov po vykonanom zásahu.

Za všetky škody, ktoré dodávateľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným plnením svojich povinností vyplývajúcich z
predmetu zákazky, zodpovedá dodávateľ.

Dodávateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa predmetu zákazky a za porušenie alebo zanedbanie povinností
svojich pracovníkov pri realizácií prác.

Do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy dodávateľ doručí platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými
pri deratizácií.

Do 24 hodín od uzavretia zmluvy dodávateľ doručí doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky / Výpis z obchodného
registra /.

Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov.

Dodávateľ predloží rozpis požadovaných služieb v zložení:

Pri deratizácií objektov  - názov prípravku, cena za m2 bez DPH, cena za m2 s DPH, cena spolu za výkon deratizácie objektov  bez
DPH, cena spolu za výkon deratizácie objektov  s DPH, vrátane dopravy na miesto plnenia.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s výkonom, material, práca, likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných
nástrah, doprava, poradenská služba.

Za práce naviac s právom dodávateľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré dodávateľ pri spracovaní
svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za poskytnutie služby v rozsahu predmetu zákazky.

Takéto práce a výkony je dodávateľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia predmetu zákazky na vlastné náklady.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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Bratislavský

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Mestská časť Bratislava Nové MestoUlica a číslo:

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

1.10.2015 10:35:00 - 15.11.2015 10:35:00

Jednotka: m2

Množstvo: 15396,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 290,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 348,00 EUR4.1

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 21.9.2015 10:37:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Redinex, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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