Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina“
Predmetom zadávania zákazky je v rámci celomestskej deratizácie v termíne do 15.11.2014 vykonanie
deratizácie v budovách a zariadeniach spadajúcich do majetku mesta Žilina: budovy a zariadenia podľa zoznamu
uvedeného v prílohe č. 1 na ploche cca 128 000 m², pri strednom stupni zamorenia. Deratizáciu je uchádzač
2. povinný vykonať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacich
s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Uchádzač je povinný pri svojej činnosti dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce. Deratizačné
a dezinfekčné práce vykonávať kvalitne a bezpečne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri poskytovaní
služby musí používať iba povolené deratizačné a dezinfekčné prostriedky.
Po ukončení deratizačných a dezinfekčných prác je uchádzač povinný vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí
vykonanej deratizácie a dezinfekcie, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.

3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo.
4. Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina a jeho priľahlé časti
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
5.

7. Lehota dodania zákazky: do 15.11.2014.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 06.10.2014 do 10.00 hod. Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH aj s DPH
a zároveň cenu za m² V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy.
V prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu
8. vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2
tejto výzvy na predkladanie ponúk.

„Deratizácia a dezinfekcia budov a zariadení mesta Žilina“
Kritérium: Najnižšia cena

(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služieb, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za požadovanú službu, s uvedením výslednej
ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

NÁZOV
deratizácia

m²

Cena v €/m²
bez DPH

Cena v €/m²
s DPH

€/m² x m²
bez DPH

€/m² x m²
s DPH

128 000

Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
5 000,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 23.09.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Prílohy: Príloha č. 1 Zoznam zariadení
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 1
Zoznam objektov vo vlastníctve mesta určených na deratizáciu
P.č.
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Administratívna budova Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí
Mestský
komunizmu
úrad
3350/1)
Administratívna budova na Hollého ul. č. 8163/11 /Mestská polícia/
Mestská polícia
Administratívna budova na Hornom Vale 67/24
Ostatné
Administratívna budova na Veľkej Okružnej 1314/31 (štátna polícia)
Ostatné
Administratívna budova radnice (Radničná 34/1)
Radnica
Budova býv. MsNV v Žil. Lehote
Ostatné
Denný stacionár a Jedáleň pre dôchodcov (Námestie BorodáčaJedáleň
1138/1)
pre dôchodcov (stacionár)
Detské jasle A. Kmeťa 306/38
Detské jasle A.Kmeťa
Detské jasle Hliny II (Veľká Okružná 2132/82)
Detské jasle Hliny II
Detské jasle Hliny III (Puškinova 2189/14)
Detské jasle Hliny III
Dom na Framborskej ul. 294/6
Ostatné
Kultúrny dom v Bytčici (Dlhá 1/1)
Kultúrny dom v Bytčici
Kultúrny dom v Trnovom (Dolná Trnovská 1/5)
Kultúrny dom v Trnovom
Kultúrny dom v Zástraní (Zástranie 60/60)
Kultúrny dom v Zástraní
Kultúrny dom v Žilinskej Lehote 76/76
Kultúrny dom v Žilinskej Lehote
Obslužno technický objekt (Pod Hájom 8398) - revitalizácia Lesoparku
Ostatné Chrasť
Budova na Kuzmányho ulici 105, Žilina - CVČ Spektrum
Ostatné
Stolárska dielňa v Budatíne (Na Lány 307/10)
Dielňa Budatín
Športové ihrisko v Zádubní - sociálne zariadenie TJ
Ostatné
Športový areál TJ vo Vraní
Ostatné
Športový areál a šatne na futbalovom ihrisku v Brodne
Ostatné
Ubytovňa na Predmestskej ulici 1610/86
Ostatné
Vývarovňa pre dôchodcov Lichardova 44 (nebytové priestory) Ostatné
Nízkoprahové centrum na Bratislavskej ul. č. 8612
Nízkoprahové centrum
Dom smútku Zádubnie (Zádubnie 260/260)
márnice a domy smútkov
Dom smútku + márnica v Brodne 284/284
márnice a domy smútkov
Dom smútku + zvonica v Zástraní 193
márnice a domy smútkov
Dom smútku na ul. M. Rázusa 1129/3
márnice a domy smútkov
Dom smútku v Budatíne (Slov. dobrovoľníkov 1029/36)
márnice a domy smútkov
Dom smútku v Bytčici (Pažite 157/31)
márnice a domy smútkov
Dom smútku v Považskom Chlmci (Pod Skalkou 826/10)
márnice a domy smútkov
Dom smútku v Trnovom (Cintorínska 217/34)
márnice a domy smútkov
Márnica + zvonica v Mojšovej Lúčke 627/627
márnice a domy smútkov
Centrum voľného času spektrum (Hurbanova 335/28 - Rozenfeldov palác)
Centrum voľného času Spektrum (Zvolenská 3265/20)
CVČ Spektrum
Materská škola A. Kmeťa 324/15
MŠ A. Kmeťa
Materská škola Bánová (Do Stožky 200/5)
MŠ Bánová
Materská škola Borodáča 3872/6
MŠ Borodáča 6
Materská škola Borodáča 8100/7
MŠ Borodáča 7
Materská škola Budatín (K Vodojemu 386/4)
MŠ Budatín
Materská škola Bytčica (Dlhá 96/66)
MŠ Bytčica
Materská škola Gemerská 1773/8
MŠ Gemerská
Materská škola Hájik (Petzvalova 3382/8)
MŠ Hájik
Materská škola Hliny 3 (Puškinova 2165/3)
MŠ Hliny 3
Materská škola Hliny 4 (Čajákova 2191/4)
MŠ Hliny 4
Materská škola Hliny 6 (Bajzova 2983/9)
MŠ Hliny 6
Materská škola Hliny 7 (Jarná 2602/7)
MŠ Hliny 7
Materská škola Hliny 8 (Lichardová 2797/20)
MŠ Hliny 8
Materská škola Limbová 3491/26
MŠ Limbová
Materská škola Pov. Chlmec (Študentská 3/15)
MŠ Považský Chlmec
Materská škola Predmestská 1339/27
MŠ Predmestská
Materská škola Stavbárska 2328/4 (Bôrik)
MŠ Stavbárska
Materská škola Strážov (Dedinská 1/1)
MŠ Strážov
Materská škola Trnavská 2993/21
MŠ Trnavská
Materská škola Trnavská ul. - elokované triedy (Varšavská cesta
SSŠ3870/2)
Žilina
Materská škola Trnové (Cintorínska 279/33)
ZŠ s MŠ Trnové
Materská škola Zástranie 284/284
MŠ Zástranie
Materská škola Závodie (Závodského 384/83)
ZŠ s MŠ Závodie 49
Školská jedáleň a družina pri ZŠ Hollého 400/66
ZŠ Do Stošky
Školská jedáleň pri ZŠ Brodno (Brodňanská 110/110)
ZŠ s MŠ Brodno
Školská jedáleň pri ZŠ Gaštanová
ZŠ s MŠ Gaštanová
Školská jedáleň pri ZŠ Hliny 5 (V. Javorku 8157/34)
ZŠ Hliny 5
Šport. telových. areál ZŠ Hliny 5 (V. Javorku 8156/36)
ZŠ Hliny 5
Telocvična a dielne ZŠ Hliny 5 (V. Javorku 8444/38)
ZŠ Hliny 5
Telocvičňa gymnastická pri ZŠ Karpatská 8063
ZŠ Karpatská
Telocvičňa pri ZŠ V. Javorku (V.Javorku 8569)
ZŠ Hliny 5
Telocvičňa ZŠ Brodno (Brodňanská 110/110)
ZŠ s MŠ Brodno
Telocvična ZŠ Závodie (Školská 761/99)
ZŠ s MŠ Závodie

m2
2500
430
2250
600
500
250
1100
1250
2650
2250
800
450
350
1000
250
393
911
600
20
25
30
450
100
70
306
232
115
637
311
188
234
64
96
2000
1116
272
539
667
1165
476
296
1133
1169
804
804
950
1237
2171
2084
293
313
497
474
1151
601
400
476
280
3637
352
6100
350
1094
1120
800
600
352
242

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Základná škola Bánová (Do Stožky 231/8)
ZŠ Do stošky
Základná škola Brodno (Brodňanská 110/110)
ZŠ s MŠ Brodno
Základná škola Budatín (Slov. dobrovoľníkov 122/1)
ZŠ Budatín
Základná škola Bytčica (Na stanicu 562/27)
ZŠ s MŠ Gaštanová
Základná škola Gaštanová 20-tr. pavilón (Gaštanová 3136/56)ZŠ s MŠ Gaštanová
Základná škola Gaštanova 8327/56 - dočasná stavba /6 -triedny
ZUŠ
pavilon/
Árvaya
Základná škola Hájik (Námestie mladosti 3467/1)
ZŠ Hájik
Základná škola Hájik (Námestie mladosti 3467/1)
ZŠ Hájik
Základná škola Hliny 5 (V. Javorku 2535/35)
ZŠ Hliny 5
Základná škola Hliny 7 - Jarná ul. (Jarná 2599/20)
ZŠ Hliny 7
Základná škola Hliny 8 (Lichardová 2805/20)
ZŠ Hliny 8
Základná škola Hollého 400/66
ZŠ Hollého
Základná škola Karpatská 8063/1
ZŠ Karpatská
Základná škola Limbová 3346/30
ZŠ Limbová
Základná škola Martinská 3130/20
ZŠ Martinská
Základná škola sv. Gorazda 1671/1
ZŠ s MŠ sv. Gorazda
Základná škola Trnové (Dolná Trnovská 280/36)
ZŠ s MŠ Dolná Trnovská
Základná škola Zádubnie 196/196
MŠ Zádubnie
Základná škola Závodie (Školská 1/49)
ZŠ s MŠ Školská
Základná umelecká škola L. Árwaya (Radlinského 304/2)
ZUŠ L. Árwaya
Základná umelecká škola Martinská 1770/19
ZUŠ F. Špániho
Požiarna zbrojnica v Brodne
požiarne zbrojnice
Požiarna zbrojnica v Bytčici (Dlhá 22/21)
požiarne zbrojnice
Požiarna zbrojnica v Zádubní 214/214
požiarne zbrojnice
Požiarna zbrojnica vo Vraní (Ďatlová 70/4)
požiarne zbrojnice
Požiarna zbrojnica vo Vraní (pri ihrisku)
požiarne zbrojnice
Požiarna zbrojnica v Závodí (Cesta Na štadión 301/26)
ostatné
Mestské divadlo (Horný Val 1/3)
Mestské divadlo
Sklad divadelných kulís Žilina - Budatín (Na Lány 1074/12)
Mestské divadlo

640
2001
7142
1168
5980
901
5200
3120
5828
2491
3455
2078
6467
4239
5370
6313
1038
504
2296
436
1173
128
46
36
34
140
71
1550
450
127722

Príloha č. 2

ZMLUVA O DIELO č.:

Objednávateľ:

V jeho mene konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

/2014

Mesto Žilina
so sídlom Mestského úradu v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00 321 796
2021339474
Prima Banka Slovensko, a.s.
0330353001/5600

a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zastúpený:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Obchodný register vložka číslo:
Živnostenský register reg. č.:
Poverený zástupca zhotoviteľa:

Uzatvárajú zmluvu o dielo v zmysle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) za
nasledovných podmienok:
Článok I.
Predmet plnenia zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je v rámci celomestskej deratizácie vykonanie deratizácie v budovách
a zariadeniach spadajúcich do majetku mesta Žilina: budovy a zariadenia podľa zoznamu
uvedeného v prílohe č. 1, na ploche cca 128 000 m², pri strednom stupni zamorenia. Deratizáciu je
zhotoviteľ povinný vykonať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona 355/2007 Z.z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

1.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku I. tejto zmluvy sám a to za
podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil
objednávateľ na predmet podprahovej zákazky: „Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta
Žilina“. Zároveň je povinný pri svojej práci dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Deratizačné práce vykonať kvalitne a bezpečne a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Pri poskytovaní služby sa zaväzuje používať iba povolené deratizačné prostriedky.
Článok II.
Čas plnenia zmluvy a spôsob preberania poskytovanej služby
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy uvedený v Čl. I. tejto zmluvy v termíne do
15.11.2014
2.2 V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie predmetu
zmluvy, termín plnenia sa predlží o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutých
podkladov.
2.3 Po ukončení deratizačných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí
vykonanej deratizácie, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
Článok III.
Dohodnutá cena a platobné podmienky
3.1 Cena predmetu zmluvy podľa Čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodu zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa na
predmet podprahovej zákazky: „Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina“ podľa
zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 a to:
Cena za poskytnutú službu je stanovená na .........eur/m² bez DPH plus 20% DPH.
Cena bez DPH:
DPH 20%
Cena celkom s DPH:

EUR
EUR
EUR slovom

eur.

3.2 Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v euro za
zrealizovanú službu na základe predloženej faktúry. V prípade, že celková plocha, na ktorej sa
deratizácia vykoná bude v porovnaní s predpokladanou plochou väčšia alebo menšia, bude
konečná cena stanovená podľa množstva m², na ktorých bola deratizácia skutočne zrealizovaná,
vynásobením cenou za 1 m².
3.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Údaje na faktúre musia byť
v súlade s údajmi uvedenými v tejto zmluve a v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať určené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.
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Článok IV.
Spolupráca a informovanie
4.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce v dohodnutom termíne v rozsahu a v predpísanej kvalite
podľa technologických postupov a platného prevádzkového poriadku pre výkon ochrannej DDD
s poučením osoby zastupujúcej objednávateľa pre každú budovu alebo zariadenie uvedené
v prílohe č. 1 .
4.2 Objednávateľ je povinný sprístupniť k výkonu DDD všetky predmetné priestory v dohodnutom
termíne, poskytnúť nevyhnutnú organizačnú súčinnosť a určiť kompetentného zástupcu
k poučeniu a prevzatiu prác pre každú budovu alebo zariadenie uvedené v prílohe č. 1 .
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje rešpektovať pokyny a usmernenia s ktorými ho dodávateľ oboznámil
a ktoré sú v protokole o výkone DDD uvedené.
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas výkonu deratizácie bude informovať Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Žiline.
Článok V.
Právne vzťahy, podmienky neplnenia zmluvy a zmluvné pokuty
5.1 Zhotoviteľ má právo:
a) na úhradu odmeny za poskytnuté služby, ak ich vykoná riadne a včas,
b) požadovať od objednávateľa dodatočné informácie alebo pokyny potrebné na poskytnutie
služieb,
c) odmietnuť poskytovanie služieb, ak mu objednávateľ ani na požiadanie neposkytne
potrebné doklady a súčinnosť a ak by jeho pokyny boli v rozpore s právnymi predpismi
a s dobrými mravmi,
d) z dôvodu omeškania platby o viac ako 30 dní alebo aj z dôvodu neposkytnutia dostatočnej
súčinnosti zo strany objednávateľa prerušiť predmet plnenia do doby uhradenia záväzkov
zo strany objednávateľa alebo aj zo zmluvy jednostranne odstúpiť, o čom bude
objednávateľa písomne informovať.
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok zmluvy
a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a STN. Záruka na zhotovené dielo je 6 mesiacov na
vykonané služby.
5.3 Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje vykonávať monitoring počas 6 mesiacov od odovzdania diela. Pokiaľ
počas tohto obdobia objednávateľ resp. užívatelia deratizovaných objektov a zariadení zistia, že
v deratizovaných priestoroch sa nachádzajú uhynuté hlodavce, oznámia túto skutočnosť
telefonicky resp. emailom zhotoviteľovi, ktorý sa zaväzuje dotknuté priestory od uhynutých
hlodavcov do 48 hodín vyčistiť a zabezpečiť ich likvidáciu. Po odovzdaní diela ponechá
zhotoviteľ uložené nástrahy v deratizovaných objektoch a zariadeniach po dobu minimálne 6
mesiacov resp. dobu trvania záruky. Po uplynutí tejto doby zhotoviteľ bezodkladne odstráni
všetky spotrebované nástrahy a deratizované priestory vyčistí od všetkých uhynutých hlodavcov
a zabezpečí ich likvidáciu podľa platných predpisov.
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5.4 Objednávateľ prevezme hotové dielo bez zjavných vád a nedorobkov. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
5.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5.6 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
5.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
5.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vád diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne, doporučene na adresu zhotoviteľa.
5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné závady do 10 pracovných dní od dňa doručenia
reklamácie.
5.10 V prípade, že zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
Toto ustanovenie môže zhotoviteľ uplatniť až po termíne po 15.11.2014.
5.11 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.12 Zhotoviteľ nahlasuje požiadavky na objednávateľa osobne, telefonicky, písomne, prípadne emailom.
5.13 Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) právnym zánikom niektorej zo zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy, každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť
v prípade ak druhá strana nesplní záväzky a povinnosti, vyplývajúce pre ňu z tejto
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením
dôvodov odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane do vlastných rúk,
d) riadnym splnením.
Článok VI.
Náhrada škody
6.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou alebo
v súvislosti s touto činnosťou alebo zanedbaním povinnosti, ibaže zhotoviteľ preukáže, že takéto
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcich zodpovednosť.
6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za spôsobenú škodu v prípade, že mu objednávateľ neposkytol pravdivé
a kompletné informácie a podklady k zabezpečeniu predmetu zmluvy, prípadne neodstránil
nebezpečenstvo hroziacej škody a nedostatkov, na ktoré ho poskytovateľ služby upozornil.
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Článok VII.
Riešenie sporov
7.1 Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami a právne otázky neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka, súvisiacimi právnymi predpismi a ostatnými
predpismi a právnymi normami vzťahujúcimi sa na deratizáciu, najmä zákonom č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa
zákona 355/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacich s expozíciou chemickým
faktorom pri práci
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Podpisom
zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že budú plniť dohodnuté podmienky. Akékoľvek zmeny
a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len v písomnej forme dodatkom podpísaným
obidvoma zmluvnými stranami.
8.3 Zmluvné strany doručujú všetky písomnosti podľa tejto zmluvy na adresu zmluvnej strany určenú
v úvode tejto zmluvy pri označení zmluvných strán. V prípade, ak sa zásielku doručenú na takto
uvedenú adresu nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú dňom, kedy sa zásielka vrátila
strane, ktorá ju doručuje, aj keď sa druhá strana o tom nedozvedela.
8.4 Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a ani v omyle a že sú plne spôsobilí k právnym úkonom. Text tejto zmluvy je určitým
a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si ju
pred podpisom riadne prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
pripájajú vlastnoručné podpisy.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a
2 vyhotovenia zhotoviteľ.
V Žiline, dňa:

V

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.........................................................
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

...................................................
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, dňa:

