ZMLUVA

O DIELO

Základná škola

(S 536 a násl. Obchodn. zákonníka)

v LÚCKACH

Došlo

Objednávateľ.

Základná škola
s materskou školou

:

:

2.0 /Y

Priichy

Vybavené.

Lúčky 521

Zhotoviteľ:

Roman Ondrejka —DEROS, s.r.o. Madačova 1469/12, 034 01 Ružomberok
IČO: 47 943 335, DIČ: 2024146608
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Ružomberok
číslo účtu: 2947460623/1100
Ustanovený zodpovedný zástupca:
Roman Ondrejka, Madačova 1469/12, 034 01 Ružomberok
Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri pod číslom: 570 - 13775

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro Vložka číslo : 62906/L

Predmet diela:
Predmetom zmluvy je vykonávanie diela: Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne
použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnychškodcov na profesionálne použitie.

Doba vykonania diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo dva krát ročne. Vykonanie diela musí byť vykonané podľa
platných technologických postupov pre prácu DDD.
Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať (potvrdenie dodacieho listu) a zaplatiť cenu diela.

Cena diela:

Za dielo zaplatí objednávateľ cenu stanovenú podľa priloženého cenníka buď v hotovosti v deň
vykonania diela, alebo prevodom do 14 dní od vykonania diela. Pri omeškaní so zaplatením faktúry zaplatí
objednávateľ úroky z omeškania 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Dohodnutá ročná cena : dohodou
Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú

Záruky:

Zhotoviteľ na svoje vykonané dielo poskytne záruku objednávateľovi 1 mesiace od prevzatia diela
objednávateľom (t.j. od podpisu dodacieho listu).

Záverečné ustanovenia:
Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,z ktorých každá strana obdržíjeden exemplár.
Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne.
Učastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, a na znak súhlasu ju potvrdzujú.

V Ružomberku dňa:
Roman Ondreilr,

Maroša Mad- :

Základ

s mate

Lúčky

k
1

objednávateľ

-

S,s,r.o.

spoločn

oddiel

IČO: 4704

5 DIC: 2024146608

.: 0905 603 063

zhotoviteľ

