
Zmluvy o dielo.
č.02lDDDl20z1

uzatvorená podťa § 536 a nas0.Obchodného zákonníka

I.Zmluvné strany :

obstarávateť: základná škola
Ivana Bukovčana 3
Bratislava 841 08
Slovenská republika
rčo: ltzsosos
DIČ 2020968675

Zhotovitel': Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba

č 4f u,,t

II. Predmet zmluvy :

2.1 Pravidelné vykonávanie DDD prác 2-krát ročne v priestoroch patriacich
Základnej škole, Ivana Bukovčana 3, 841 08, Bratislava.
Uvedené objekty ošetrí: Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba
Devínske jazero 5908/1, 84I 07, Bratislava.

III. Miesto plnenia :

3.I Základná škola, Ivana Bukovčana č. l a č. 3 , 841 08, Bratislava

IV. Spdsob plnenia :

4.I Zhotovitel bude vykonávať dielo v predpísanej kvalite pri dodržaní všetkých
bezpečnostných predpisov a opatrení.

4.2 Zhotovítel sa bude pridňiavať predpismi a nariadeniami súvisiacimi s
výkonom prác.

4.3 Zhotoviteí bude používať len prípravky schválené Ministerstvom
zdravotníctva SR.



V. Cena za dielo:

5.1 Zhotovitel a obstarávateť sa dohodli , že cena za :

- vykonanie deratizačných prác v jednom polroku bude 70o- Eur.
5.2 Podkladom pre úhradu platieb bude faktúra.
5.3 Faktúra bude obsahovať bežné údaje potrebné na prevod finančných

prostriedkov za lrykonanú službu.
5.4 Splatnosť faktúry bude 14 dní.
5.5 Obstarávateť a zhotoviteť sa dohodli na beáotovostnom platobnom styku.

VI. Záverečné ustanovenia.

6.7 Zmluva sauzatváta na dobu neurčitú.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa bude rušiť písomnou formou.
6.3 Každá zmluvná strana móže túto zmlulu qrpovedať, výpovedná lehota

je dvojmesačnáazačínaplynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.4 Obstarávatel7áotovitel je oprávnený v prípade porušenia akejkoťve
povinnosti zo strany zhotovitera/ obstarávateťa podťa tejto zmlulry,
vypovedať túto zmluvu s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia
výpovede.

6,5 Právne vzťahy touto zmluvou nedotknuté sa riadia ustanoveniami
obchodného zákonníka.

6.6 Zmluva nadobúda platnosť dátumom uvedeným v závere zmluvy a
podpisom zákonných zásfupcov oboch strán.

6.7 Zmllxale r,yhotovená v troch exemplároch a to: 2 ks pre obstarávateťa,
lks pre áotovitel'a.
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