Zmluva o poskytovaní služieb č. /2018
Objednávateľ:
Mesto Žilina
so sídlom:
v jeho mene konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00321796
2021608930
Prima banka Slovensko a.s.
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
KOMASK2X
(ďalej iba ako „objednávateľ“)

a
Poskytovateľ:
so sídlom:
v jeho mene konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Telefón:
E mail:
Číslo osvedčenia:

uzavreli podľa § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o
poskytovaní veterinárnych služieb, a to takto:
Článok 1
Úvodné ustanovenia a účel zmluvy
(1) Objednávateľ na základe osobitných zmluvných vzťahov financuje prevádzku
zariadenia „Psí útulok“ v Mojšovej Lúčke - Žilina (ďalej aj len ako „psí útulok“), pričom je
povinný zabezpečiť výber dodávateľa veterinárnych služieb pre útulok a s ich
poskytovateľom uzavrieť zmluvný vzťah.
(2) Na naplnenie ustanovenia ods. 1 tohto článku vyhlásil objednávateľ ako verejný
obstarávateľ súťaž, ktorej víťazným uchádzačom je poskytovateľ.

(3) Poskytovateľ prehlasuje, že je plne odborne spôsobilý na plnenie predmetu tejto
zmluvy a že ho bude plniť s náležitou odbornou starostlivosťou.
Článok 2
Predmet zmluvy
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať veterinárne služby (úkony)
v útulku podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy každému jednotlivému psovi podľa jeho
individuálnej potreby, a to počas obdobia 60 dní od jeho odchytenia a súvislého umiestnenia
do útulku.
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Poskytovanými veterinárnymi úkonmi sú:
klinické vyšetrenie,
endoparazitcké vyšetrenie,
pipeta na odblšenie
sérum proti parvoviróze podľa hmotnosti zvieraťa ( ml),
Injekcia i.m., i.v., i.s.,
otoskopické vyšetrenie,
ošetrenie rán,
odber krvi,
vyšetrenie trusu – rýchlotest.
oftalmologické vyšetrenie,
rektálne vyšetrenie,
eutanázia,
vakcinácia podľa hmotnosti zvieraťa,
čipovanie,
liečivá (ml),
liečivá (tableta),

(3) O potrebných veterinárnych úkonoch a použití liečiv rozhodne prijímajúci alebo
ošetrujúci veterinárny lekár, ktorý však o týchto potrebných úkonoch a liečivách vopred
informuje objednávateľa resp. povereného pracovníka MsÚ. Súhlas objednávateľa
s vykonaním veterinárneho úkonu a použitia liečiv je podmienkou jeho následnej úhrady
podľa tejto zmluvy objednávateľom. Každý veterinárny úkon vrátane použitia liečiv musí byť
odsúhlasený a potvrdený objednávateľom (povereným pracovníkom MsÚ) v evidenčnej
knihe.
(4) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že veterinárne úkony čipovania podľa ods. (2)
písm. n) tohto článku bude poskytovateľ poskytovať iba počas obdobia, v ktorom bude takáto
povinnosť vyplývať z platnej legislatívy.

Článok 3
Miesto plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy v útulku (Psí útulok)
podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
(1)
Cena za poskytovanie jednotlivých veterinárnych úkonov, je na jedného
umiestneného psa počas celého času jeho súvislého umiestnenia v útulku nasledovná:
a)

podľa článku 2 ods. 2 písm. a) ...........

s DPH,

b)

podľa článku 2 ods. 2 písm. b) ...........

s DPH,

c)

podľa článku 2 ods. 2 písm. c) ...........

s DPH,

d)

podľa článku 2 ods. 2 písm. d) ...........

s DPH,

e)

podľa článku 2 ods. 2 písm. e) ...........

s DPH,

f)

podľa článku 2 ods. 2 písm. f) ...........

s DPH,

g)

podľa článku 2 ods. 2 písm. g) ...........

s DPH,

h)

podľa článku 2 ods. 2 písm. h) ...........

s DPH,

i)

podľa článku 2 ods. 2 písm. i) ...........

s DPH,

j)

podľa článku 2 ods. 2 písm. j) ...........

s DPH,

k) podľa článku 2 ods. 2 písm. k) ...........

s DPH,

podľa článku 2 ods. 2 písm. l) ...........

s DPH,

l)

m) podľa článku 2 ods. 2 písm. m) ...........
n)

s DPH,

podľa článku 2 ods. 2 písm. n) ...........
s DPH,, pričom táto cena bola dojednaná
v súlade s ust. § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v platnom znení.

o)

podľa článku 2 ods. 2 písm. o) ...........

s DPH,

p)

podľa článku 2 ods. 2 písm. p) ...........

s DPH,

(2) Cenu podľa ods. 1 tohto článku a cenu použitých liečiv bude poskytovateľ
fakturovať objednávateľovi 1x/mesačne po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca.
Prílohou faktúry bude rozpis vykonaných úkonov, a fotokópia evidenčnej karty z evidenčnej

knihy, kde bude uvedený dátum vykonania úkonu, použité liečivo (ak bolo pri úkone použité)
spolu s podpisom objednávateľa ( povereného zamestnanca mesta). Poskytovateľom
predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať tiež číslo tejto
zmluvy.
(3)

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

(4) Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad – faktúru, ktorá neobsahuje všetky
zákonom požadované náležitosti alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti. Oprávneným
vrátením daňového dokladu – faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, pričom táto začína
plynúť znova odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu – faktúry.
Článok 5
Trvanie zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
(2) Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou aj bez
udania dôvodu v 3-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej
strane doručená.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Občianskeho zákonníka.
(2) Poskytovateľ a objednávateľ vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,
ju podpísali.
(3) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť
prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si
zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke
doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená
poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného
významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán
uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla,
prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

(4) Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
(6) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby
nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany
prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach
a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.

V

dňa ..................

Za poskytovateľa:
.............................................

V Žiline dňa ..................

Za objednávateľa:
................................................
Ing. Igor Choma
primátor

