Rámcová zmluva o vykonávaní dezinfekcieo dezinsekcie a deratizácie
uzatvorená podl'a § 269 a nasledujúcich zákona 513l199I Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskoršíchpredpisov
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Zmluvné strany
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tČ opH: SK2022602945
Miroslav Tomkovič, konatel' spoločnosti
Spoločnosť zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.

52038/8

čt. rr
Predmet zmluly

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, podťa ktorej sa vykonávatel' zavázuje podla podmienok dojednaných

v tejto zmluve poskynúť služby dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v objektoch objednávatel'a.

Objednávatel' sa zavázuje, že vykonávateťovi poskYne dohodnuté spolupósobenie, vykonanú prácu prevezme
azajej vykonanie zaplatí dohodnutú cenu.

čt. rrr
Rozsah a obsah predmetu plnenia
Realizácia služieb sa uskutočňuje pracovnými prostriedkami vykonávatel'a.

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateí zavázuje dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické
normy, dohody uzatvorené v rámci tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi, ktoré bude poskltovať
objednávateť.

Vykonávatel' sa zavázuje poskyovať kvalifikované služby. Je povinný nasadzovať plne kvalifikovaných
a prakticky zdatných odborníkov na jednotlivé činnosti. Všetky použitémateriály musia blť nezávadné,
certifikované a schválené príslušnými skúšobňamiSR,

čt. rv
Čas plnenia
Celoplošná deratízácia a dezinsekcia sa bude vykonávať dvakrát ročne na jar a jeseň. Pri havarijnej situácii
(náhly výskY škodcov) je vykonávatel'povinný prísťv čo najbližšom možnom tetmíne.

čt. v
Cena predmetu plnenia a platobné podmien§
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude daňový
splatná v 14 dňovej splatnosti.

doklad

faktúra vystavená vykonávateťom. Faktúra je

č. vl

záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda účinnosťdňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zm|uva je uzatvorená na dobu neurčitú.
Túto zmlulu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísaný,rni zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktorých každá strana po jej podpísani obďrží po jednom
vyhotovení.
Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvy pozorne prečítali,zhodne jej porozumeli, táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú avžůnuvól'u na znak čoho k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
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