
Rámcová dohoda na poskytnutie služby 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
Objednávateľ: Mestská  časť Bratislava-Petržalka 
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
Zastúpená:  Ing. Vladimír Bajan, starosta 

  Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:  SK 41 5600 0000 001800599001  
IČO:  00 603 201 
DIČ: 2020936643 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Poskytovateľ: Chemix-D s.r.o. 
Sídlo: Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava 
Zastúpený: Dr. Zdeněk Jaško 
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 
IBAN:  SK 25 7500 0000 0040 2172 3580 
IČO:  31 406 840 
IČ DPH: SK2020338837 
Obchodný register: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel: Sro, vložka číslo: 9961/B 
 

(ďalej len “poskytovateľ“) 
 

Preambula 
 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Článok I. 
Predmet rámcovej dohody 

 
1. Poskytovateľ vykoná na pokyn objednávateľa ochrannú deratizáciu verejných priestranstiev, zverených do 

správy mestskej časti Bratislava-Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek objednávateľa. 
2. Poskytovateľ priebežne podľa potreby zabezpečí odstraňovanie kadáverov hlodavcov, uhynutých    v 

dôsledku deratizácie a bezplatne zabezpečí monitoring a poradenskú službu pre objednávateľa. 
 

Článok II. 
Čas plnenia 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby obsiahnuté v predmete rámcovej dohody na základe pokynu 

oprávneného zamestnanca objednávateľa 36 mesiacov od účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do 
vyčerpania limitu vo výške 135 000,- € bez DPH.  

4. Mimoriadne zásahy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť do 24 hodín od pokynu oprávneného zamestnanca 
objednávateľa. 

 
Článok III. 

Cena za službu 
 

1. Cena za služby, obsiahnuté v predmete rámcovej dohody je nasledovná: 
a) Cena za jednu 100 g nástrahu prípravku (vhodného biocídneho prípravku uvedeného na trh CCHLP 

SR*):0,20 € (0,24€ s DPH) 



b) Cena za prácu (za položenie100 g nástrahy): 0,05 € (0,06 € s DPH) 
c) Cena spolu: 0,25 € (0,30 € s DPH) 

2. Celková cena je vrátane všetkých  pridružených služieb, priebežného odstraňovania a likvidácie kadáverov 
uhynutých hlodavcov a réžie.. 

3. K cenám bude fakturovaná daň z pridanej hodnoty. 
4. Cena za služby v rozsahu v článku III. je v zmysle predloženej cenovej ponuky v rámci verejného 

obstarávania ako cena maximálna. Uvedené ceny sú konečné a nie je možné ich dodatočne upravovať. 
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 

1.  Poskytovateľ je oprávnený fakturovať vykonané služby na základe preberacieho protokolu, vystaveného 
poskytovateľom, ktorý podpíšu obidve strany rámcovej dohody. Preberací protokol tvorí prílohu faktúry. 

2.  Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať na základe faktúry, vystavenej poskytovateľom. 
Podkladom pre vystavenie faktúr budú objednávky zo strany objednávateľa. 

3.  Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre správu o plošnej deratizácii. 

4.  Strany rámcovej dohody sa dohodli na 14 dňovej dobe splatnosti faktúry odo dňa jej obdržania. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 až § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o  dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

 
Článok V. 
Sankcie 

 
1. V prípade, ak poskytovateľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním príslušnej časti služieb v zmysle 

konkrétnej objednávky, má objednávateľ právo a poskytovateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
1% z ceny vyfakturovanej služby a to za každý i začatý deň omeškania  

2. V prípade ak dodané služby budú zo strany poskytovateľa dodané vadne, má objednávateľ právo si ich 
uplatniť a poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.- Eur za každú 
jednotlivú vadu. 

3. V prípade ak poskytovateľ nezačne s odstraňovaním vád služieb neodkladne, alebo v riadne začatom 
odstraňovaní vád nepokračuje, alebo vady v dohodnutej lehote neodstráni, má objednávateľ právo 
a poskytovateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100.- Eur za každý i začatý deň omeškania. 

4. Uplatnením rámcovej pokuty sa objednávateľ nezbavuje práva na náhradu škody v plnej výške. 
5. Pri neplnení predmetu rámcovej dohody a kvality služieb poskytovateľom môže objednávateľ rámcovú 

dohodu vypovedať. 
6. Výpoveď rámcovej dohody objednávateľom sa uskutoční písomnou formou s jednomesačnou výpovednou 

lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia. 
 

Článok VI. 
Ostatné ustanovenia 

 

1.  Oprávnenými zamestnancami objednávateľa, ktorí sú poverení kontrolou a preberaním služieb, sú 
zamestnanci oddelenia životného prostredia. 

2.  Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať likvidáciu kadáverov uhynutých hlodavcov v súlade s platnými 
právnymi normami prostredníctvom subjektov. 

3.  Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služby podľa tejto rámcovej dohody postupovať v súlade 
s podmienkami uvedenými v procese verejného obstarávania.  

4.  Poskytovateľ bude všetky služby potrebné k splneniu záväzkov uvedených v čl. I vykonávať 
prostredníctvom oprávnených a riadne preškolených osôb. Zodpovedá za prípadné škody zapríčinené 
oprávnenými a preškolenými zamestnancami, ako aj za škody vzniknuté nedodržaním technologických 
postupov pri vykonávaní služieb.  

5.  Poskytovateľ  zodpovedá za škody, spôsobené z nedbanlivosti alebo úmyselne, v zmysle § 373- 386 
Obchodného zákonníka. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnanca 



poskytovateľa. Prípadné škody, vzniknuté pri plnení predmetu rámcovej dohody poskytovateľom voči tretej 
osobe v plnom rozsahu znáša poskytovateľ . 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Rámcová dohoda na poskytnutie služby je vyhotovená v  šiestich vyhotoveniach, z  ktorých štyri dostane 
objednávateľ a dve poskytovateľ. 

2. Právne vzťahy touto rámcovou dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými platnými slovenskými 
právnymi predpismi. 

3. Rámcovú dohodu možno meniť a dopĺňať len písomne, s obojstranným súhlasom, vo forme dodatku. 

4. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si rámcovú dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Bratislave dňa:  
 
 
 
 
 
Objednávateľ:    Poskytovateľ: 

 


