
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201522729_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:

0903 461 658

Milan Hrabinský - DEMI

Rozvodná 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

17398444

1024964314

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Mimoriadna deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia v bytových a nebytových priestorochNázov:

Deratizácia, dezinsekcia, dezinsekcia

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

 Mimoriadna deratizácia v bytových a nebytových priestoroch Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.•

Poskytnutie služieb mimoriadnej deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie.•

Ničenie epidemiologických závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, ploštíc.•

Ničenie ich výskytu, zabezpečenie udržania stavu na prahu škodlivosti.•

Vyhodnotenie stavu a použitie vhodných prostriedkov.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

300m2Veľkosť zasiahnutej plochy

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

mimoriadna dĺžka účinnosti, nesmie zanechávať viditeľné
stopy, takmer bez zápachu.

Prípravok na dezinsekciu
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa realizovať v zmysle platnej chemickej normy STN 466019.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 dní od uzatvorenia zmluvy kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať
činnosti, ktoré sú predmetom zákazky.

Dodávateľ nesmie svojou činnosťou narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti miesta vykonávaných prác.

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

Nápravné opatrenia z pochybenia dodávateľa budú vykonané bezplatne.

Všetky použité prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, musia spĺňať všetky príslušné
zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané prípravky.

Karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov budú priložené k protokolom o vykonaných prácach.

Každá etapa bude predstavovať ucelený blok, ktorý bude možné po prevzatí riadne faktúrovať / súčasťou faktúry bude protokol o
vykonaní prác potvrdený kontaktnou osobou objednávateľa/.

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

V rámci služieb bude poskytnuté: vykonaný monitorig škodcov, zber a likvidácia škodcov.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Mestská časť Bratislava - Nové MestoUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

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

22.9.2015 10:44:00 - 22.10.2015 10:44:00

Jednotka: m2

Množstvo: 300,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 170,00 EUR4.1
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Sadzba DPH: -4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 170,00 EUR4.1

Dodávateľ:
Milan Hrabinský - DEMI
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

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

V Bratislave, dňa 10.9.2015 10:57:02

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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