ZMLUVA O VYKONÁVANÍ PRÁC
NA DEZINFEKCIU
uzavretá podľa Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

OBEC MALINOVO
Sídlo: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
IČO: 00 30 49 21 DIČ: 2020662171
Štatutárny orgán: Eugen Janik, starosta
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.,
číslo účtu: SK67 5600 0000 0019 1007 7001

(ďalej len „objednávateľ")
Dodávateľ:

F l y s e c t s. r. o
Karpatské nám.10A
831 06 Bratislava - Rača
IČO 51137321
DIČ:2120621206
IČDPH SK2120621206
Konateľ Juraj Kollárik
Zapísaný v OR. Okresného súdu Bratislava I, oddiel: S r o, vložka č. 123526/
ŽR. Okresný úrad Bratislava č. ž. r. 110-261091

len „dodávateľ")

II.
Predmet zmluvy
Dodávateľ podľa vlastných skúsenosti, pomocou najmodernejšej technológie a za ďalej uvedených
podmienok zabezpečí u odberateľa dezinfekciu, priestorov objednávateľa v zmysle zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.
Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ bude vykonávať dezinfekciu s odbornou starostlivosťou a to :
-

2.

bude vykonávať dezinfekciu – podľa potreby odberateľa ním určených priestorov a plôch, voľné
plochy okolo O ú., pošty, kultúrneho stánku, autobusové zastávky, obchodov, chodníky, lavičky
park, detské ihrisko
Dodávateľ po vykonaní prác odovzdá objednávateľovi záznam - protokol o vykonaní dezinfekcie.

IV.
Cena

1.
2.
3.

4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou strán a na podklade cenovej
ponuky dodávateľa. Cena diela zahŕňa všetky náklady na výkon dezinfekčných prác, vrátane nákladov na
materiál potrebný na zrealizovanie.
Cena zahŕňa vykonanie jedného cyklu dezinfekčných prác čo znamená vykonanie dvoch nástrekov
prvý nástrek 8 .5.2020
druhý nástrek 23.5.2020
Cena za cyklus je stanovená ako pevná vo výške :
celkom 950.00 € s DPH
Slovom: eur deväťstopätdesiať eur s DPH.
Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú je dodávateľ oprávnený vystaviť a
doručiť objednávateľovi v lehote do 3 kalendárnych dní vykonania nástreku.
Lehota splatnosti faktúry je vzájomne dohodnutá 5 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
V.
Povinnosti spolupráce

1.

Zmluvné strany, ktoré uzatvárajú zmluvu, spolupracujú v záujme dosiahnutia želateľného cieľa, informujú
sa neodkladne navzájom o takých okolnostiach, ktoré ohrozujú alebo bránia plneniu zmluvy.
VI.
Trvanie a zánik zmluvy

1. Výpoveď zo zmluvy je oprávnený dať objednávateľ aj bez udania dôvodu. V takomto Zmluva môže tiež
zaniknúť obojstrannou dohodou účastníkov Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti zmluvy do
ukončenia platnosti opatrení v boji proti pandémii COVID – 19.
VII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme
písomných dodatkov.
Táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté
inak.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch
vyhotoveniach, z toho jednu obdrží objednávateľ a jednu dodávateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcich porozumeli a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V dňa Malinovo 6.5.2020......................................

podpís
.................................................

podpís
..................................................

