Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20227833_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Školský internát Medická 2, Košice
Medická 2, 04011 Košice, Slovenská republika
00164101
2020951867
IBAN: SK8281800000007000186353
+421 55 7860950

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ASANARATES s.r.o.

Sídlo:

Park Angelinum 4, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36606693

DIČ:

2022182239

IČ DPH:

SK2022182239

Bankové spojenie:

IBAN: SK23 1100 0000 0026 2514 4070

Telefón:

0556339477

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Kľúčové slová:

deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

CPV:

90923000-3 - Deratizačné služby; 90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia

Funkcia
Predmetom zákazky je vykonanie dezinsekčných služieb v celom zariadení Školského internátu, Medická 2, Košice (vrátane
školskej jedálne) raz ročne po predchádzajúcej dohode a súhlase riaditeľky ŠI, dezinsekcia jednotlivých buniek na základe
objednávok Objednávateľa a zároveň vykonávanie deratizačných služieb 2krát ročne prípadne podľa potreby po
predchádzajúcej dohode a súhlase riaditeľky ŠI. Dezinfekcia bude realizovaná na základe objednávok a podľa potreby
Objednávateľa.
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komplexne, vrátane deratizačných
materiálov a prípravkov, monitoringu, doplnenie nástrah v prípade neúčinnosti vykonanej služby, kontroly účinnosti zásahu v
objektoch, likvidácie nebezpečného odpadu a likvidácie vedľajších živočíšnych produktov.
Všetky použité prípravky musia byť schválené Centrom pre chemické látky a prípravky, musia spĺňať všetky príslušné
zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané prípravky.
Použité certifikované prípravky:- celoplošná dezinsekcia priestorov ŠI o rozlohe 15 000,- m² s použitím prípravkov, ktoré
spĺňajú príslušné zdravotné a technické predpisy,- deratizácia 2-krát za rok alebo podľa potrieb Objednávateľa so súhlasom
riaditeľky ŠI s použitím prípravkov, ktoré musia byť schválené Centrom pre chemické látky a prípravky, ktoré musia spĺňať
všetky príslušné zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané prípravky + nástražné staničky.

Strana 1 z 4

Použité certifikované prípravky: dezinsekcia jednotlivých buniek podľa objednávok Objednávateľa.- dezinfekcia jednotlivých
buniek a chodieb podľa objednávok Objednávateľa s použitím prípravkov, ktoré spĺňajú príslušné zdravotné a technické
predpisy,- dezinfekčný prípravok musí byť baktericídny, fungicídny, sporicídny a virucídny.- úspešný uchádzač zodpovedá za
účinnosť použitých prípravkov.
Uchádzač musí mať platné :- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne
použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie vydané Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva,- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a
prípravkami vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Vyžaduje sa predloženie dokladu – rozhodnutie RÚVZ podľa zákona č. 355/2007 na uvedenie – schválenie priestoru skladu
kadáverov kategórie 1 – uhynuté zvieratá z deratizačnej činnosti podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona 355/2007 a §46 a §47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Dezinfekcia bunky s rozlohou 40 m² (2x12,5m² izba
+15m² chodba) : (podľa potreby verejného
obstarávateľa) - cena uvedená za 1 bunku = 1 zásah

zásah

80

Dezinfekcia chodby s rozlohou od 64m² do 76m² : (podľa
potreby verejného obstarávateľa) - cena uvedená za 1
chodbu = 1 zásah (8. poschodí + 1 prízemie)

zásah

9

Deratizácia – umiestnenie deratizačných staničiek : (2 x
ročne a podľa potreby verejného obstarávateľa)

zásah

2

Dezinsekcia bunky s rozlohou 40 m² (2x12,5m² izba
+15m² chodba)

zásah

20

Dezinsekcia : 15 000 m² (celého objektu ŠI)

zásah

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia (ďalej len „DDD“)
bude vykonávaná v súlade s § 4 ods. 3) písm. g, h
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spôsob vykonávania DDD bude realizovaný v súlade s
príslušnou legislatívou, v závislosti od osobitných
požiadaviek objednávateľa a po posúdení existujúceho
stavu prostredia a zariadení, kde budú zabezpečované
výkony.
Spôsob a druh nástrahy pri DDD bude zhotoviteľom
určený v závislosti od prostredia a potreby vo formách
od jedovatých granúl, voskových blokov až po odchytové
pasce, ktoré budú ukladané do PVC vaničiek alebo
jedovatých staníc a to tak, aby výsledný likvidačný efekt
bol čo najvyšší.
Dodávateľ služby zabezpečí všetky náležitosti spojené s
následnou likvidáciou uhynutých hlodavcov a to v súlade
so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom
znení.
Dodávateľ služby taktiež zabezpečí všetky opatrenia tak,
aby predišiel možným rizikám spojeným s ohrozením
majetku a zdravia zamestnancov ŠI a žiakov ŠI.
Miesto dodania predmetu zákazky je Školský internát,
Medická 2 v Košiciach.
V prípade mimoriadnych situácií (jednorazový hromadný
výskyt hmyzu) dezinsekciu vykoná dodávateľ do 72 hod.
V cene za službu sú zahrnuté všetky náklady
bezprostredne súvisiace so službou (materiál, práca,
likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných
nástrah, doprava, poradenská služba).
Nevyhnutnou súčasťou vykonávanej činnosti bude
kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah dodávateľom
služby.
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Minimum

Maximum

Presne

Nevyhnutnou súčasťou vykonávanej činnosti bude
odstraňovanie a likvidácia starých nástrah a uhynutých
jedincov v rámci platného zmluvného vzťahu s
likvidačnou spoločnosťou, ktorý bude súčasťou
predložených fakturačných dokladov.
Uvedenú prácu budú vykonávať odborne spôsobilí
pracovníci, práca bude vykonaná aerosólovým
postrekom a vykonaná bude v doobedňajších hodinách.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Platba sa uskutoční po poskytnutí služby na základe vystavených faktúr, ktorých súčasťou budú protokoly o vykonaní a
odovzdaní prác, potvrdené a podpísané oprávnenou osobou za dodávateľa a objednávateľa.
Dodávateľ služby vykoná službu vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ služby nie je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru objednávateľovi, pokiaľ nie je vypracovaný protokol o riadnom
vykonaní služby podpísaný oprávnenou osobou za objednávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje
dátum pripísania príslušnej ceny za riadne vykonanú službu na účet poskytovateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neuhradiť vystavené faktúry, pokiaľ plnenie nebude kompletné a v požadovanom množstve.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Medická 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.07.2022 15:00:00 - 27.07.2023 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Zásah

Požadované množstvo:

112,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 083,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227833

V Bratislave, dňa 27.07.2022 13:50:01
Objednávateľ:
Školský internát Medická 2, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ASANARATES s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

