Rámcová dohoda
na poskytnutie služby č. 01/05/2021
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien
a doplnkov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. I.
Zmluvné strany – Identifikačné údaje
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E – mail:
http://www.obecvechec.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Vechec
Hlavná 133/32, 094 12 Vechec
00332925
2020528488
VÚB a. s.
SK97 0200 0000 0000 2382 3632
+421 574888521
podatelna@obecvechec.sk

Poskytovateľ:
Názov organizácie:
Miroslav Dzurik
Sídlo organizácie:
Lúčna 2906/26C, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:
Miroslav Dzurik, majiteľ
Poverený k podpisu zmluvy:
Miroslav Dzurik, majiteľ
IČO:
41390202
DIČ:
1034800118
IČ DPH:
SK1034800118
Bankové spojenie:
TATRABANKA, a.s.
IBAN:
SK31 1100 0000 0029 2484 7251
Telefón:
0918 571 677
E – mail:
midex@centrum.sk
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu, číslo 790-8335.
(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. II.
Predmet dohody
1. Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie počas 12
mesiacov od účinnosti tejto zmluvy podľa potrieb objednávateľa v mieste plnenia a to:
1.1 DERATIZÁZIA = plánovaná mechanická alebo chemická likvidácia hlodavcov
1.1.1 Deratizácia verejných priestranstiev objednávateľa
1.1.2 Deratizácia vnútorných priestorov v správe objednávateľa
Výrobok musí byť povolený v SR na daný kalendárny rok.
1.2 DEZINSEKCIA = ošetrenie budov a obydlí

1.2.1 Dezinsekcia formou postreku a zadymenia - ploštice, švábovitý hmyz
Špecifikácia:
- roztok s účinnou látkou a prípravky použité k likvidácii nežiadúceho hmyzu musia byť povolené v SR na
daný kalendárny rok.
1.3 Dezinfekcia= ošetrenie priestorov od nežiadúcich mikroorganizmov
1.3.1.Dezinsekcia budov v správe formou postreku
Špecifikácia:
- použitý prípravok povolený v SR na daný kalendárny rok
2. Podkladom pre uzavretie dohody je cenová ponuka poskytovateľa.
3. Službu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto dohode bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi na základe
vystavených objednávok objednávateľom, ktoré budú obsahovať názov a špecifikáciu služby, jej
množstvo a miesto poskytnutia služby.
Čl. III.
Dodacie podmienky
1. Objednávateľ bude objednávať predmet zákazky v intervaloch podľa vlastných potrieb počas trvania
zmluvného vzťahu a poskytovateľ bude každú objednávku samostatne realizovať a fakturovať pre
objednávateľa.
2. Objednávky bude objednávateľ realizovať v spolupráci s obchodným zástupcom poskytovateľa , tel.
kontakt: 0918 571677, prípadne písomne elektronickou poštou na midex@centrum.sk. Poskytovateľ
potvrdí prijatie objednávky elektronicky na podatelna@obecvechec.sk
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednanú službu do 7 pracovných dní od realizovania objednávky
podľa bodu 2. tohto článku a v mieste určenom v objednávke.
4. Miestom poskytnutia služby je Obec Vechec.
5. Objednávateľsa zaväzuje prevziať od poskytovateľa poskytnutú objednanú službu na základe Protokolu
o vykonaní prác a Pracovného listu. Protokol o vykonaní prác a Pracovný list podpísané zodpovednými
zamestnancami objednávateľa sú podkladom na vyhotovenie faktúry poskytovateľom.
6. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet dohody bude poskytnutý v súlade s platnými právnymi
predpismi..

Čl. IV.
Zmluvná cena
1. Cena predmetu zákazky je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v
Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením
záväzku poskytovateľa podľa tejto rámcovej dohody.
2. Zmluvnou jednotkovou cenou sa rozumie cena za jednotlivé položky predmetu plnenia vrátane DPH
uvedené v Prílohe č. 1 Cenník služieb.
3. Zmluvná jednotková cena je dohodnutá ako maximálna, s určením možnosti jej prípadnej úpravy.
Nižšiu cenu ako je dohodnutá môže poskytovateľ ponúknuť bez písomnej dohody s objednávateľom.
Dôvod zvýšenia ceny musí poskytovateľ jednoznačne preukázať. Cenu možno v čase platnosti zmluvy
zvýšiť písomnou dohodou strán len v prípade:
3.1. zmeny výšky DPH.

4. Celková zmluvná cena za dodávku tovaru sa vypočíta ako súčet jednotkových cien s DPH.
5. Celková cena uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody je maximálna.
Čl. V.
Platobné podmienky a fakturácia
1. Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie celkovej zmluvnej ceny za poskytnutú službu až po splnení
služby podľa objednávky.
2. Poskytovateľpredloží objednávateľovi faktúru s Protokolom o vykonaní prác a Pracovným listom, ktorá
bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia
objednávateľovi. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti určené všeobecným právnym predpisom
a touto rámcovou dohodou, vráti ju objednávateľ poskytovateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti sa
v prepracovanej faktúre upraví. Protokol o vykonaní prác a Pracovný list musia byť podpísané
zodpovednými zamestnancami objednávateľa.
3. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom.
4. Objednávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy.
Čl. VI.
Termín plnenia a doba platnosti rámcovej dohody
1. Rámcová dohoda sa uzatvára najdlhšie na dobu 1 rok od účinnosti zmluvy.
2. Plnenie zmluvy sa bude realizovať formou čiastkových plnení podľa potrieb objednávateľa, na základe
písomnej objednávky.
3. Pri akomkoľvek porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, môže oprávnená strana okamžite
písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v
súlade s platnou právnou úpravou..
4. Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Pre tento účel dojednali
zmluvné strany jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení
písomnej výpovede.
Čl. VII.
Zmluvné pokuty
1. Pri omeškaní poskytovateľa s termínom poskytnutia služby, uvedenom v článku III, bod 3 tejto dohody,
ako aj pri uplatnení nárokovk objednávateľa vyplývajúcich z článku III bod 6, má objednávateľi právo
požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny nedodanej
služby za každý začatý deň omeškania.
2. Pri omeškaní objdnávateľa s úhradou faktúry, v zmysle článku V, bod 2, tejto dohody má poskytovateľ
právo požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za
každý začatý deň omeškania.
Čl. VIII.
Práva a povinnosti objednávateľa a poskytovateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- uhradiť poskytovateľovi za poskytnutú službu celkovú zmluvnú cenu vo výške a v lehote ako je uvedené
v tejto dohode,
- bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi zistené chyby na poskytnutej službe.

2. Objednávateľ má právo:
- na opravu poskytnutej služby v rovnakej lehote od písomného oznámenia objednávateľomo zistenej
chybe ako je stanovená lehota na poskytnutie služby,
- na poskytnutie chýbajúcej služby
- uhradiť zmluvnú cenu iba za skutočne dodané množstvo služby,
- neprevziať vyššie množstvoslužby ako uviedol v objednávke,
- požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 1 tejto rámcovej dohody,
- na ďalšie spracovanie osobných údajov poskytovateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
3. Poskytovateľ za zaväzuje:
- poskytnúť objednávateľovi službu podľa objednávky v kvalite, množstve, za cenu a v lehote ako je
stanovené v tejto dohode,
- poskytnúť objednávateľovi daňový doklad po poskytnutí služby na jeho úhradu.
4. Poskytovateľ má právo:
- na úhradu skutočne poskytnutej služby podľa daňového dokladu v lehote ako je uvedené v tejto dohode,
- požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII ods. 2 tejto rámcovej dohody,
- na ďalšie spracovanie osobných údajov objednávateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Čl. IX.
Právo kontroly
1. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ na mieste súvisiaceho s poskytnutými službami,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 týchto
VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ bol v zadávaní zákazky na poskytnutie služby „Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia“
vyhodnotený ako úspešný uchádzač za účelom uzatvorenia tejto rámcovej dohody.
2. Objednávateľ zverejní túto rámcovú dohodu, objednávky a faktúry súvisiace s touto dohodou na
webovej stránka objednávateľa.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom poskytovateľovi na adresu uvedenú v tejto
zmluve v článku I. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa
po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
6. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby, vyčerpaním finančného limitu alebo výpoveďou, ktorú možno
uplatniť kedykoľvek v priebehu platnosti dohody. Rámcovú dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zo
zmluvných strán písomnou formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a
začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane. Odstúpiť od dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia zmluvy
alebo z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy.

7. Rámcová dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu,
každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s obsahom
dohody, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný.

Objednávateľ

Poskytovateľ

Vo Vechci, dňa 14.05.2021

...............................................
Ladislav Tóth
starosta obce Vechec

Prílohy

č. 1:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.05.2021

........................................................
Miroslav Dzurik
majiteľ

Cenník služieb

č. 2 Doklad o odbornej spôsobilosti na predmet podnikania (kópia)

PRÍLOHA č. 1: Cenník služieb
Názov zákazky:

„Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v obci Vechec“

P.č.

Služba

Počet

1.

Deratizácia
Základná
škola
Deratizácia
Materská
škola
Deratizácia
ŠJ+Kuchyňa

4

2400,00 €

480,00 €

Navrhovaná
zmluvná
cena
vrátane DPH
2880,00 €

4

1000,00 €

200,00 €

1200,00 €

4

600,00 €

120,00 €

720,00 €

Deratizácia
Rómska
osada
Dezinsekcia
Základná
škola
Dezinsekcia
Materská
škola
Dezinsekcia
ŠJ+Kuchyňa
Dezinsekcia
Rómska
osada
Deratizácia
všetky
objekty
Navrhovaná
zmluvná
cena spolu

4

6000,00 €

1200,00 €

7200,00 €

2

3000,00 €

600,00 €

3600,00 €

2

1980,00 €

396,00 €

2376,00 €

2

980,00 €

196,00 €

1176,00 €

2

5000,00 €

1000,00 €

6000,00 €

2

2000,00 €

400,00 €

2400,00 €

22960,00 €

4592,00 €

27552,00 €

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

--

Objednávateľ: Obec Vechec
Vo Vechci dňa 14.05.2021

Cena bez DPH

DPH v EUR

Poskytovateľ: Miroslav Dzurik
Vo Vranove nad Topľou dňa 13.05.2021

