
Zmluva o poskytovaní služieb č, Z20i 55248_Z 

1.1 Objednávate!': 

Obchodné meno: 

Sídlo : 

IČO : 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo ú~) !J : 

To!: 

1.2 Dodáva 'Jľ : 

Obchodné rn::no: 

Sídlo: 

I ČO: 

D I Č: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Uzatvorená v zmysle §269 ocs. 2 Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 

1.mája 2, 95301 Zlate Mor::ivce, Slovonskó republika 

00308676 

037G923926 

ľv1i!an Hrabinský - DEM! 

Rozvodná "19, 831 01 ~ ratisl::lva - mestskd časť Nové Mesto, Slovenská republika 

17398444 

10249'.3~314 

0903 461 658 

II. Predmot zmluvy 

2. i Všeobľcná :špcc:ifik::ícia r.i rcdnrtu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slo·/ó: 

CPV: 

Druh/y: 

K2 t2']ória slu2icb: 

Deratizácia buclov a majetku vo vlastníctve - jar 2015 

DerCJtizácia 

90923000-3 - Deratizačnó služby; 60000000-8 - Doprav:ió služby (bez 'lrepravy odpadu) 

Sluibc: 

27. Ostatn0 služby 

2.2 Funkčná ; pecifikáck1 rr f' jm<Jtu Zmluvy: 

• Opatrenie ncJ prodchádz;:inie vzniku 3 šíreniu prenosných ochor- r,í 

• Posl\ytnuti; sluzieb dezinfakci c: a regulácie iivočíšnych škodcov 

0 Poskytnutie služieb dezinfekcie 3 rn;:iuiáci:o 2ivočíšnych <jkodcov 

2.3 T'1chnická špecifi!\áci::i predm2,u Zmluvy: 



r 
Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

1 Pri deratizaci í sa požaduje postupovať v zmysle metodického poKynu 28/2006 '.·Ai n'<>hHstva zdravotníctva Slovenskej republiky na 
1vykonanie ochrannej deratizácie č . HH/892/06/SE. 

Dodávatei' predloží objednávateľovi osvedčenie o odbornej spdsobilosti vykonával činnost i , ktoré sú predmetom zákazky 

Dodávateľ bude rea lizovať aj monitoring a prípadný zber a likvidácíu uhynutých hlodavcov 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavrc:tia zmluvy 

Dodávat;ľ predloží objednávateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať činnos t i , ktoré i: Ú predmetom zákazky 

Dodávateľ bude realizovať aj monitoring a prípadný zber a likvidáciu uhynutých hloda·; cov 

Požaduje sa predložiť podrobný ciktua 'izovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

INaz v 

j Zodpovednosť za škody 
'spôsobené z nedb3nlivosti 

1 
!Upresnenie 

podľa § 373 až§ 386 Obchodného zá konníka 

Zodpovednosť za škody 
spôs;:iboné z ncdb2nli·1osti 

podľa§ 313 ::iž § 38EJ Obchodného zókonníka 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluv:,: 

~opi- - -- - -- ----.--.--------~-·-----'-Názov su_~ .b._o_ru ______ _ 
~·-.----~--„~-._,~-~-· - - -

L__ 

3.1 Miesto p!nenia Zm l1 ľN: 

Šbt: 

Kraj: 

Ok::\S: 

Obce: 

Ulic3 o Císlo: 

Sloven.;ká republika 

ľ\ii tri 3 nsky 

Zlat0 Moravce 

Zlaté Mora·1cP 

Ul.1 .mája 2 

3.2 čes/ lf'hota pl.wnici Zmluvy: 

6.5.201513:09:00 - 18.5.2015 13:10:CO 

3.3 Dod jvan ; množstve/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotk::i: ks 

1.1nožstvo: 1,C-_,00 

III. Zmluvné podmienl<1; 

J 

3:: Pri:Sv8 a po'.·innosti zmluvných strán podľa tojto Zmluvy sc :opravujú 0Jchodnými poclrnionk<' mi ele'..tronickér0 trhovis:,a verzia 
1.2, účinná zo dň.J 10. ~„20 1 5, ktoré tvoria neoddolitei'n'J pr ílohu t ;jto Zmluvy. 

IV. Z1 .1IU'lilá cen::i 

U Celková cena predmetu Zr.,luvy bez DPH: 580,00 EU.:: 

·4 .1 ScdzbalJ(Yi: -

1 



V. Záverečné ustanovenia 

5.1 T.:ito Zmluva boL uzavretá automatizovaným spô. obom v rámci Eiektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodn~ ch poúmienoK elektronió,ého trhoviska verzia ·1.2, účinná ZD dňa 10.3.2015 , ktoré tvoria jej prílohu č. 1. 

5.2 Tdto Zm'uva nadobúda platnosť c' .'iom jej uzavretia a účin nosi' za pcdr1;ienok definovaných v Cochcjných rodmienkach 
elektronicl-ého trhoviska U) edenýc:1 v bode 5.1 tejto zmluvy. 

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh pr..:dstavuje úplnú dohodu zmluvných s"~án o j;,j predmeto. Ved!'ajšio dohody k tejto zmluve 
neoxistL1ju. 

5.4 Táto Zmluva je vyhotov„má v ok,ktronic,;ej podobe v štyrcch vyhotoven ia~h. po jednom pre kúdl'.1 zmluvnú stranu , j-:dno 
vyhotovenie bude z:.[ lé.né r.o zverejnrnie v CentrGlnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republik'.' a jrdno bude 
zverejnené v Centrálnom re ri istri zmlúv trhovis'za. 

5.5 Túto Zmluvu buc:; mozn;; meniť Cl dopÍňať za podmienok s~anove:ných príslušnými všrnbf-'cn3 :::évjznými právnymi predpismi 
len 1:0 for,:10 písomného a čislovan0ho dodatku podpísaného oborno zmluvnými s~ rrn:::mi . 

5.6 Táto Zmluva má nasl3dovné prílohy: 

Príloha č . 1 C'.:chc",1é podmie:1ky oiektronic1;ého trhoviska verzia 1.2, účinn · zo dňa 10.3.2015, 
http s ://porta! .e k~ .sl<JSpravaOr,,etiOpetiV e re j nyDetai I/ 

ObjccJr:,_.ľv' č.!l eľ: 
M e: ~o Zlaté iV10ľ;-vce 
!<.o~::ijl'. ~i r,,rostrr.dn'r:tvc,, r :::ot; po·1erc .12j z;::_tupovať Objednávateľa v rárr.ci elektronick( ho trhovis'.;a 

Dodávč.teľ: 
~:lilan Hrabinský- DEf\i l 
konajúci pro~.ared níctvom o:·oby poverenej zastui:: waf Dodáva,cľa v rámci olc ~ctronick6ho trhovi s'. a 


