ZMLUVA
PRI DODÁVKE PRÁC OCHRANNEJ DDD
1. ZMLUVNÉ STRANY
ODBERATEĽ: Obec ZBOROV Lesná 10 ,086 33 okr. Bardejov
zast. starostom :Ján LUKÁČ tel. 0544798306 mob.0907129064
IČO 00322741 DIČ 2020624804 email:ocuzborov@stonline.sk
DODÁVATEĽ:

BORA FEST o. z. tel. 051774700 , e-mail :borecex@borafest.sk,
Vladimír BORECKÝ , mob.0902799966, Stanislav FEČ 0905805294
Pod Vinicami 7, 080 01 Prešov

www.borafest.sk

IČO: 40406423 DIČ: SK1020745583

PREDMET ZMLUVY, ČAS PLNENIA
Zmluvné strany sa dohodli na dodávke prác ochrannej DDD činnosti, ktoré dodá Bora
Fest o. z. svojím zákazníkom takto:
1, Konečným dodávateľom pre fakturačné a reklamačné účely jednotlivých odberateľov prác
bude Bora Fest o.z. Prešov
2, Materiálové krytie v plnom rozsahu zabezpečuje na svoje náklady Bora Fest o. z. Prešov
3, Asanačná skupina DDD zabezpečí výkon DDD prác, vrátane prieskumu, prednávnadenia
a príprav návnad, či nástrah a to pracovníkmi výhradne s platnou odbornou spôsobilosťou
pre výkon DDD prác.
4, Predmetom plnenia je dezinsekcia 51 bytov v obci Zborov v rómskej osade postrekom
proti plošticiam posteľným opakovane / 2x /.

5, Zásah sa prevedie do 48 hodín od obdržania objednávky a oznámi sa začiatok prác vopred
telefonicky / e-mailom / alebo písomnou objednávkou – poštou. Objednávateľ zabezpečí
nerušený priebeh asanačného zákroku podľa pokynov pracovníkov firmy Bora Fest o.z.
a bude sa riadiť ich pokynmi.
6, Firma BoraFest prevedie čiastočnú deratizáciu rómskej osady Zborov :grátis!
CENA ZA PLNENIE A FAKTURÁCIA
1, Cena sa stanovila dohodou na 65,-€ za sanáciu DDD za jeden byt .Cena je konečná a je
s DPH 20 % a s dopravným na základe obchodných cenníkov pre DDD práce. V prípade
zmeny pri výkone prác –množstve sa cena upraví dodatkom k tejto zmluve.
Plnenie sa prevedie fakturačne bankovým prevodom pri splatnosti 14 dní na účet alebo
dohodou vyplatením v hotovosti. Bola stanovená vzhľadom na havarijnú situáciu výskytu
obtiažného hmyzu- ploštíc a na bezodkladnú potrebu urýchleného zásahu DDD t.j.
aby sa predišlo možnému pandemickému rozšíreniu v okolí.
VÝKON PRÁC
1, Deratizácia objektu bude prevádzaná priebežne po výkone dezinsekcie. Monitoring
DDD a výkon bude prevádzaný výhradne pracovníkom firmy BORA FEST.
2, V ostatnom sa riadia zmluvné vzťahy ustanoveniami Občianského zákonníka.
3, Táto zmluva je dohodnutá na jednorázový výkon zásahu DDD.

VYPOVEDANIE ZMLUVY
Firma BORAFEST vypovie zmluvu ak sa vyskytnú prekážky pri plnení
a kontrolnej činnosti DDD a uvedomí príslušné orgány o jej vypovedaní.
Zmluva sa vypovie okamžite.
Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že si zmluvu prečítali,
súhlasia s ňou a že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne
nevýhodných podmienok.
V Prešove/Zborov 21.06.2012
Za BORA FEST o .z .
Vladimír BORECKÝ

Za odberateľa :Obec ZBOROV
Ján LUKÁČ

