RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. ..../2022/TT

STEFE Trnava s.r.o.

Rámcová zmluva o dielo č. ....../2022/TT
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
právna registrácia:

STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16, 917 32 Trnava
UniCredit Bank Slovakia a.s.
SK12 1111 0000 0010 3410 7003
36 277 215
2022097011
SK2022097011
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, konateľka a generálna riaditeľka
Ing. Ondrej Borguľa – konateľ
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17769/T

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Kontakt:
Právna registrácia:
Článok II.
Predmet plnenia
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu
v bytoch a nebytových priestoroch, bytových domov, materských škôlkach, hydrofórových staniciach
vo vlastníctve mesta Trnava a v administratívnej budove objednávateľa bližšie špecifikovaných v
Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy realizovať na vlastné nebezpečenstvo v súlade
s požiadavkami objednávateľa, zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území SR.
2.3. Dezinsekčné a dezinfekčné práce budú vykonávané na základe objednávok podľa potreby pre
jednotlivé objekty.
2.4. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy realizovať podľa predpokladanej periodicity
deratizačných služieb 2x ročne (jarná a jesenná deratizácia) a na základe objednávok objednávateľa.
Článok III.
Miesto plnenia
3.1. Rámcová zmluva sa bude plniť na základe objednávok objednávateľa.
3.2. Objednávka objednávateľa musí obsahovať odvolanie sa na túto zmluvu, názov a množstvo
služby, termín a miesto dodania, pečiatku a podpis povereného zástupcu objednávateľa.
3.3. Práce sa budú vykonávať priebežne, ak termín realizácie prác nie je stanovený inak.
3.4. Miestom plnenia sú mestské objekty v správe spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. a administratívna
budova objednávateľa, pričom konkrétne miesto bude určené v jednotlivých objednávkach.
Článok IV.
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Cena
4.1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce v zmysle predmetu diela podľa rozpisu cien, ktoré sú
uvedené v Prílohe č. 2 a sú súčasťou tejto zmluvy.
4.2. Cena za predmet plnenia dohodnutá v čl.4.1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené
s výkonom, materiál, práca, likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, doprava,
poradenská služba, označenie priestorov deratizácie a dezinsekcie, prípadné prestoje.
4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy
nebudú zhotoviteľovi uhradené.
4.4. Cena je po dobu platnosti zmluvy nemenná.
Článok V.
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:
5.1. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi objednávku s požadovaným rozsahom prác, ktorá bude slúžiť
ako podklad pre fakturáciu.
5.2 Úhrada nákladov za skutočne vykonané práce, výkony, materiál, komponenty a súčasti bude
prebiehať na základe faktúry zo strany zhotoviteľa, ktorú doručí objednávateľovi elektronicky do 30
dní po ukončení a odovzdaní prác objednávateľovi .
5.3. Platby za dodanie predmetu plnenia tejto zmluvy budú realizované podľa rozsahu skutočne
vykonaných prác na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom so splatnosťou 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia, spĺňajúcou podmienky platných účtovných a daňových predpisov.
5.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 30 kalendárnych dní
zostaví súpis skutočne vykonaných prác a na faktúre musia byť uvedené ceny a technická špecifikácia
predmetu zákazky podľa prílohy č.2 k tejto zmluve.
Článok VI.
Prevedenie a odovzdanie diela
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu bude prevádzať len osobou
s odbornou spôsobilosťou na výkon ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie a na prácu
s jedmi v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
6.2. O deratizácii, dezinsekcii, dezinfekcii vydá potvrdenie v zmysle vykonaných deratizačných,
dezinsekčných a dezinfekčných prác, použitých prípravkoch, čas, dátum a podpis oprávnenej osoby –
Protokol o vykonaných prácach a použitých prípravkoch.
6.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo za škody (poškodenie, zničenie) na zhotovovanom diele až do
odovzdania diela.
6.4. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre karty bezpečnostných údajov použitých prípravkov. Všetky
použité biocídne prípravky musia byť schválené Ministerstvom hospodárstva SR.
6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať do 1 mesiaca po zásahu (deratizácií) kontrolu priestorov a podľa
situácie zabezpečiť prípadné odstránenie uhynutých hlodavcov, pričom náklady spojené
s odstránením a likvidáciou musia byť zahrnuté v cene jednotlivých položiek deratizácie.
Článok VII.
Spolupôsobenie zmluvných strán
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov.
7.2. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých osôb v danom objekte.
7.3. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a protipožiarne
opatrenia vyplývajúce z povahy vykonanej práce.
7.4. Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť haváriu alebo škody ním spôsobené na existujúcich
zariadeniach.
7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať enviromentálne predpisy platné na území SR, najmä zákon č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov, zákon 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a ich
Rámcová zmluva o dielo

Strana 2 z 4

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. ..../2022/TT

STEFE Trnava s.r.o.

súvisiace vykonávacie predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty
8.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny objednávky za každý
deň omeškania so splnením povinností zhotoviť dielo v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy alebo
objednávky.
8.2. Zaplatením týchto pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu
objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi celú škodu, ktorá vznikla porušením
jeho povinností.
8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamácie v písomne dohodnutom termíne, zaväzuje sa uhradiť
objednávateľovi zmluvné penále za neskoré odstránenie reklamácií vo výške 30 Eur za každý deň
omeškania.
8.4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín vystavenia faktúry objednávateľovi v termíne podľa bod 5.2, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,1 % z celkovej výšky sumy faktúry za každý deň
omeškania.
8.5. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne, zhotoviteľ má právo na vystavenie
penalizačnej faktúry vo výške 0,1 % z neuhradenej sumy faktúry za každý deň omeškania úhrady.
Článok IX.
Trvanie zmluvy
9.1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu 1 roka t.j. od 1.4.2022 do 31.3.2023.
Súčasne objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom opciu na realizáciu predmetu zákazky na 2 roky za
predpokladu spokojnosti s výkonom prác a služieb počas uzatvoreného zmluvného obdobia. Po
vyhodnotení spokojnosti za celé zmluvné obdobie môže byť po dohode zmluvných strán opcia
zopakovaná.
V prípade, ak počas uzatvoreného zmluvného obdobia dôjde k vyčerpaniu maximálnej výšky objemu
vykonaných prác a služieb, t. j. sumy 69.999 eur bez DPH, zmluva resp. dodatok v tomto znení
zanikne aj pred uplynutím doby určitej. Na túto skutočnosť bude zhotoviteľ písomne upozornený
objednávateľom minimálne 10 dní vopred.
9.2. Táto zmluva môže pred uplynutím doby určitej zaniknúť z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo
z dôvodu výpovede zo zmluvy podľa čl. X. tejto zmluvy.
Článok X.
Odstúpenie od zmluvy a výpoveď zmluvy
10.1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ opakovane poruší ustanovenia
tejto zmluvy a objednávateľ ho na porušenie ustanovení zmluvy písomne upozornil. Za opakované
porušenie zmluvy sa považujú minimálne dve zistenia, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený.
10.2. Obe zmluvné strany majú právo bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
10.3. V prípade nedostatočného plnenia si povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy, na ktoré ho
objednávateľ písomne upozornil, má objednávateľ právo túto zmluvu vypovedať s jednomesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
zhotoviteľovi.
10.4. V prípade ukončenia platnosti rámcovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (okrem jej splnenia) má
zhotoviteľ nárok na úhradu ceny za časť predmetu plnenia dodanú ku dňu ukončenia platnosti zmluvy,
a to vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu poskytnutých služieb ku dňu ukončenia platnosti
zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť na vyúčtovanie
poskytnutého predmetu plnenia. Odovzdanie a odsúhlasenie časti poskytnutých služieb ku dňu
ukončenia platnosti zmluvy sa uskutoční formou preberacieho konania.
Ukončením platnosti tejto rámcovej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej
zakotvené, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na
dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.
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Článok XI.
Osobitné dojednania
11.1. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť v nevyhnutných prípadoch vykonávanie prác zhotoviteľa.
Pozastavenie prác nie je definované ako ukončenie platnosti tejto zmluvy.
11.2. Objednávateľ je oprávnený v nevyhnutných prípadoch požadovať vykonávanie prác zhotoviteľa
nad rámec tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody za vopred dohodnutú cenu ktorá bude
považovaná ako práca naviac.
11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na objekte, majetku a zdraví dotknutých osôb
v prípade, že riadne nevykoná objednané práce, alebo tieto svojou nedbanlivosťou spôsobí.
11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za pokuty a sankcie, ktoré môžu byť udelené objednávateľovi v prípade,
že si zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti zmysle tejto zmluvy.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
12.1. Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto rámcovej zmluve
platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
12.2. Rámcová zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží jedno
vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
12.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. S jej
obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú a zároveň deklarujú, že ju neuzavreli
v tiesni alebo za nevýhodných podmienok.
12.4. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je zoznam objektov (príloha č.1) a rozpis cien (príloha č.2).
12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na
webovom sídle spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. Zverejnená dňa .....................................
V Trnave, dňa:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

za STEFE Trnava s.r.o.

..............................................................
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA
konateľka a generálna riaditeľka

............................................................
Ing. Ondrej Borguľa, konateľ
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