Príloha č. 2 k Súťažným podkladom

Návrh uchádzača na plnenie kritérií v EUR

Jednotka

l.časť:Deratizácia

2.časť: Dezinsekcia - dreviny

Počet

Cena za

Cena

jednotiek

jednotku

celkom

bez DPH

bez DPH

Cena
DPH 20%

celkom
s DPH

ks nástrah

9 300

1,30

12.090,-

2.418,-

14.508,-

litre aplikačného

3 000

3,60

10.800,-

2.160,-

12.960,-

7 890

0,10

789,-

157,80

946,80

roztoku

3.časť: Dezinsekcia -

m2

objekty a územia

4.časť: Celoplošná dezinsekcia

ha

500

8,00

4.000,-

800,-

4.800,-

5.časť: Dezinfekcia

m2

600

0,08

48,-

9,60

57,60

27.727,-

5.545,40

33.272,40

Konečná zmluvná cena

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nieje platiteľom DPH zaškrtnutím správneho vyhlásenia:
Som platiteľom DPH [x]
Nie som platiteľom DPH Q
V: Bratislave

Dňa: 28.2.2013

r-tt'A-rw"
Dr. Zdenek Jaško, konatelj, riaditeľ

/

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 269 odst. 2,
O bchodného zákonníka o vykonávaní deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
(NÁVRH)

Zmluvné strany
Dodávateľ:: C H EM IX -D, spol. s r.o.,
Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
zastúpený: Dr. Zdenek Jaško - konateľ, Branislav Jaško - konateľ
B ankové spojenie: U niCredit Bank Bratislava, č.ú.: 6601957008/1111
IČO: 31406840
IČ DPH: SK2020338837
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 9961/B
Systém riadenia spoločnosti je certifikovaný ISO 9001:2008 a 14001:2004
(ďalej len dodávateľ)
Objednávateľ:

M estská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
zastúpený: Mgr. Ľudm ila Lacková, starostka
Bankové spojenie:
IČO: 603295
I.

Predmet zm luvy
1. D odávateľ sa zaväzuje, že pre odberateľa bude vykonávať deratizačné, dezinsekčné a
dezinfekčné služby pre potreby m estskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. D odávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať asanačné zásahy v stanovených termínoch,
ktoré budú dodávateľovi oznám ené objednávateľom písom nou formou. V urgentných
prípadoch aj telefonicky, s dodatočnou písom nou objednávkou. (Za písom nú
objednávku je považovaná aj elektronická forma.)
II.
Rozsah prác
• Výkon plošnej ochrannej deratizácie 2x ročne, ohnisková deratizácia podľa potreby.
Predpokladaný počet lOOg nástrah je 9 300 ks, v ekologickej, vodeodolnej úprave,
priem yselne vyrobenej a schválenej CCHLP.
•

Celoplošná deratizácia musí byť realizovaná do 5 dní od jej začatia.

•

M onitoring a prípadný zber a likvidácia uhynutých hlodavcov.

•

Dezinsekcia drevín - postrek proti živočíšnym škodcom pre cca 500
ks strom ov ročne.
Predpokladané m nožstvo postrekovej látky je 1 000 lit. ročne, teda celkom 3 000 lit.
aplikačného roztoku. Použité budú vhodné prípravky, prípadne ich účelná kom binácia, na
tento účel schválené príslušným orgánom. V prípade potreby bude použitá aplikačná
technika vhodná na postrek vysokých stromov.

• Dezinsekcia objektov a územia - postrek proti živočíšnym škodcom, predpokladaný
plošný rozsah ročne je 2 630 m 2, teda celkom 7 890 m 2 počas trvania zmluvy.
• Celoplošná dezinsekcia územia v prípade potreby - cca 500 ha počas platnosti zmluvy.
• Dezinfekcia proti choroboplodným zárodkom (napr. pieskoviská, havária kanalizácie),
predpokladaná plocha je cca 200 m 2 ročne, celkom teda cca 600 m 2.

III.
Záruka
Na deratizáciu nepretržitá! Počas celej doby trvania zm luvného vzťahu.
IV.
Doba platnosti zm luvy
Zm luva sa uzatvára na dobu 36 m esiacov odo dňa podpísania zmluvy.
V.
Cena prác
1.
2.
3.
4.
5.

Deratizácia: 1,30 € + 0,26 (20% DPH) = 1,56 € /I ks (lOOg nástraha)
Dezinsekcia - dreviny: 3,60 € + 0,72 (20% DPH) = 4,32 € II lit. aplikačného roztoku
Dezinsekcia - objekty a územia: 0,10 € + 0,02 (20% DPH) = 0,12 € / 1 m2
Celoplošná dezinsekcia : 8,00 € + 1,60 (20% DPH) = 9,60 € / 1 ha
Dezinfekcia: 0,08 € + 0,016 (20% DPH) = 0,096 € / 1 m2

Cena za poskytnuté služby bude fakturovaná podľa skutočne poskytnutého rozsahu prác.
(Predpokladaný rozsah prác je uvedený v časti II.)

VI.
Platobné a fakturačné vzťahy
1. Práce za služby bude dodávateľ fakturovať vždy do 10 dní po vykonaní asanačného
zásahu. Fakturácia sa uskutoční na základe potvrdeného protokolu o vykonaní
asanačných prác odberateľom . Splatnosť faktúry bude do 30 dní od doručenia do
m iesta sídla objednávateľa. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.
2. Pre fakturovanie poskytnutých služieb bude rozhodujúca jednotková cena a to aj v
prípade prekročenia predpokladaného m nožstva jednotiek, ktoré boli nacenené na
plnenie kritérií súťaže.
3. Cena počas zm luvného vzťahu m ôže byť upravovaná výlučne v prípadoch
spôsobených nezávisle od vôle zm luvných strán a to v prípade celoštátnych
legislatívnych úprav. K aždá zm ena ceny bude riešená formou dodatku k tejto zmluve.
4. Cena je určená dohodou v súlade so zák. N R SR č. 19/1996 Z.z. O cenách, v znení
zákona č. 196/2000 Z.z. a vyhlášky MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 19/1996 Z.z. v znení vyhlášky MF SR 375/1999 Z.z.

VII.
Povinnosti dodávateľa
1. D odávateľ sa zaväzuje vykonávať asanačné práce s kom plexným i službam i v súlade
s platnými legislatívnym i normam i a odborne spôsobilými pracovníkm i.
2. Zodpovedať za škody spôsobené z nedbanlivosti, alebo úm yselné podľa § 373 až
§ 386 O bchodného zákonníka.
3. D odávateľ bude včas nahlasovať príslušném u R-ÚVZ vykonané asanačné práce.
4. V šetky používané biocidné prípravky budú schválené CCHLP aj pre používanie v
komunálnej sfére.
5. Zabezpečí likvidáciu odpadu vznikajúceho z predm etu zákazky v súlade s platnou
legislatívou SR.
6. Urgentné hygienické asanačné zásahy vykoná do 4 hodín od ich nahlásenia.

vín.
Sankcie
1. V prípade om eškania dodávateľa s vykonaním asanačných prác podľa príslušnej
objednávky je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške
0,05% z fakturovanej ceny za každý deň meškania.
2. V prípade om eškania úhrady faktúry objednávateľom v čase nad 30 dní od doručenia
faktúry zm luvné strany dohodli úrok z om eškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za
každý deň omeškania.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy touto zm luvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniam i
Obchodného Zákonníka.
2. Doplnky a zm eny tejto zm luvy m ôžu byť vykonané len písom nou formou na základe
súhlasu zm luvných strán.
3. Zm luva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží
odberateľ a 2 dodávateľ.
4. Zm luva bola zm luvným i stranami prečítaná, riadne sa oboznám ili s jej obsahom a na
znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa .:.í.:..r:..Tc 1^

—

H

Dodávateľ

^

V Bratislave, d ň a ..............

O bjednávateľ

