Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvné strany:
1/

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
Babuškova 2,82103 Bratislava, Slovenská republika
46630961
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
82904/B
Mgr. Vladimír Krondiak, konateľ

Zastúpená:
(ďalej len „poskytovate)'")
a
2/

Obchodné meno:
Obec Závod
Sídlo:
Sokolská 243
IČO:
00310158
Zastúpená:
Ing. Peter Vrablec
(ďalej len „objednávate!"')
(dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany" a každý samostatne aj ako
,,zmluvná strana")

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva") v zmysle ust. § 269 ods. 2
zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je komplexné zabezpečenie antigénového testovania v rámci skríningu SR za

podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje
na
vlastné
náklady
a nebezpečenstvo
vykonať službu a dodať
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy v rozsahu podľa objednávateľom
potvrdenej objednávky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr troch (3) dní pred poskytnutím predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto
článku oznámiť poskytovateľovi počet osôb, pre ktorý bude predmet zmluvy poskytnutý.
Článok II.
Termín a miesto plnenia
1. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa bodu 1. čl. 1. tejto zmluvy v mieste plnenia dňa 2223. l.202 I
2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je obec Závod

Článok III.
Cena a platobné podmienky

1/2

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 2,0 Eur (slovom: dve eurá) na jednu
( 1) osobu. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa.
2. Výsledná cena predmetu zmluvy podľa bodu 1. čl. 1. tejto zmluvy je násobkom ceny podľa bodu 1. tohto
článku a počtu osôb, ktorý objednávateľ oznámi poskytovateľovi podľa bodu 3. čl. 1. tejto zmluvy.
3. Platbu vykoná objednávateľ do pätnástich ( 15) dní odo dňa predloženia faktúry bezhotovostným prevodom
nač. účet poskytovateľa uvedený na faktúre.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden ( 1) rovnopis obdrží objednávateľ a jeden ( 1) rovnopis
obdrží poskytovateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deti, po zverejnení
na webovom sídle objednávateľa, ktorý je v zmysle zákona povinne zverejňovanou osobou.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a
vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
v Závode, dňa 21.1.2021

Objednávateľ:

Bratislave, dňa
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