ZMLUVA

O DIELO

na vykonanie deratizačných prác v rámci celomestskej deratizácie
Dodávateľ diela:

Odberateľ diela

ADDA, spol. s r.o. Slamkova 14, Nitra
mobil: 0905 348 359, tel. zázn. fax: 037/656 1242
IČO: 31 428 886 , IČ DPH: SK 2020409314
bank.spoj. SLSP 0230074486/0900
zapísaná: OR OS Nitra, odd. sro vl.č. 32221N z.I.2.1993
e-mail: addanr@orangemail.sk
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zastúpený: Ján Greššo, riaditeľ DAB
Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
IČO: OO 164895, mč: 20021246623

Predmet zmluvy :Deratizačné práce
Termín plnenia: do 30.10.2012
Podmienky zmluvy:
II Dodávateľ sa zaväzuje pre odberateľa vykonať hore uvedené práce v dohodnutom termíne. Pri výkone pracovnej
činnosti bude dodržiavať nar. vlády č.355 a 337/2006 Zb. a dodržiavať schválený prevádzkový poriadok.
21 Dodávateľ prác vykoná práce na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.
3/ Dodávateľ zmluvu splní riadnym ukončením objednaných prác, po ktorej sa spíše protokol o vykonanej práci,
v ktorom odberateľ potvrdí správnosť všetkých údajov. Zistené závady odberatel' reklamuje písomne ihneď pri
spisovaní protokolu, avšak najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.
41 Dodávateľ za vykonané práce vystaví faktúru podľa ceny dohodou, odberateľ sa zaväzuje za práce uhradiť do 14
dní od odoslania faktúry. V prípade omeškania uhradi dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý
deň omeškania.
51 Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v lehote 2 mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
nasledujúcom po dni písomnej výpovede druhej zmluvnej strany.
61 Ceny prác:
jedová stanička veľká
6.- € Iks
Náplň Protect veľký
1.· € ks 150g/
jedová stanička malá
2,50 €I ks
náplií Protect malý
0,50 €/ks 125g/
lepová stanička
1,- €Iks
Rodentic fast plus
1.50 €/ks II 00g/
Broder, Ratimor
1,20 €/ks 1100g1

V Nitre, diía:
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Ing. Jaroslav Danko
konateľ S.r.o.
dodávateľ

Ján Greššo
riaditeľ DAB v Nitre
odberateľ

