Rámcová zmluva
o prevedení regulácie živočíšnych škodcov,
deratizácie, dezinsekcie

Dodávateľ : MANO DDD, s.r.o.
Osloboditeľov 35/35
053 02 Spišský Hrhov
Zastúpená : Marek Šromek, konateľ
IČO : 44876271
IČ DPH : SK2022867946
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 3523525002/5600

a
Odberateľ : Základná škola
Palešovo Námestie 9
05304 Spišské Podhradie
Zastúpená : Ing. Eva Grigerova
IČO : 37873814
DIC : 2021638476
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

uzatvárajú na základe vzájomného súhlasu túto
Rámcovú zmluvu o prevedení regulácie živočíšnych škodcov,
deratizácie, dezinsekcie

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonanie komplexných služieb ochrannej dezinsekcie,
deratizácie priestorov a objektov objednávateľa, v rozsahu a za podmienok
stanovených v tejto zmluve.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa úkony/činnosti v oblasti
dezinsekcie, deratizácie priestorov a objektov, v rozsahu a za podmienok
stanovených v zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že úkony/činnosti vykoná podľa profesionálnych
postupov a zodpovedá za dodržanie právnych predpisov pri realizácií
predmetu zmluvy.
3. Dodávateľ potvrdzuje, že má na výkon úkonov/činnosti, ktoré sú predmetom
zmluvy potrebnú kvalifikáciu, odborné schopnosti a nevyhnutné úradné
povolenia.
4. Dodávateľ sa zaväzuje používať pri výkone úkonov/činnosti výlučne
prostriedky zodpovedajúce platným normám pre danú oblasť.
5. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť podľa požiadaviek dodávateľa všetky
potrebné prípravné práce.
6. Odberateľ sa zaväzuje, že podľa odporúčaní dodávateľa vykoná potrebné
opatrenia na ochranu zdravia ľudí, v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy.
7. Odberateľ sa zaväzuje, že podľa odporúčaní dodávateľa zabezpečí
odstránenie nedostatkov, ktoré vplývajú na úspešnosť prevedených prác.

Článok III.
Miesto a rozsah výkonu činnosti
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
v priestoroch dodávateľa, ktoré sú budú špecifikované v objednávke.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
v čase a v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v objednávke.

článok IV.
Odmena a spôsob úhrady
1. Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi zaplatiť v prípade splnenia predmetu
zmluvy dohodnutú odmenu.
2. V prípade výkonu prác nad rámec plánovaných úkonov/činnosti, bude odmena
stanovená na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Odberateľ uhradí odmenu na bankový účet dodávateľa a to nejneskôr do 14
kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.
o DPH a musí obsahovať prílohu – detailný prehľad vykonaných
úkonov/činnosti, ktoré sú fakturované.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosti dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, alebo jej príloh je možné vykonať len na
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
4. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou
lehotou 1 mesiac, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5. Zmluvné strany môžu platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončiť aj na základe
vzájomnej písomnej dohody.
6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu ukončiť aj okamžite a to
v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy.
7. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi pred začatím výkonu činnosti
potvrdenie o spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy.
8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom pre riešenie sporov sú vecne
a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany potvrdzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v priebehu plnenia predmetu zmluvy,
a ktoré môžu tvoriť predmet obchodného tajomstva, alebo ktoré zmluvná
strana označila ako „dôverné“ a že neposkytnú žiadne informácie tretej strane,
bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej strany.
10. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že
predstavuje prejav ich slobodnej a vážnej vôle a že ju neuzatvorili za
jednostranne nevýhodných podmienok.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 02.09.2019

Marek Šromek
za dodávateľa

Ing. Eva Grigerová
za odberateľa

