ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:

Čl. I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len ,,dodávateľ“)

Obec Bracovce
Bracovce 275
00325074
2020738753
PhDr. Ivana Kolesnáčová, starostaka obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK91 5600 0000 0042 0323 3005
+421905753731
obecbracovce@centrum.sk

a
Odberateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Zastúpený:
Zapísaná:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len ,,odberateľ“)

JAMESO s.r.o.
P. Horova 1016/16, 073 01 Sobrance
48 062 880
2120005272
SK56 0200 0000 0034 7163 1558
Ján Medviď, konateľ
OR OS Košice, odd. Sro, vložka č. 36223/P
+421905332360
jameso.mom2@gmail.com

Čl. II.
Predmet obchodnej spolupráce
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci na testovaní osôb na ochorenie COVID –
19, a to na administratívnych prácach a zdravotníckych úkonov, v prípade potreby na
Mobilnom odbernom mieste – ul. Močarianska 5713, Michalovce
2. Odberateľ sa zaväzuje, že práce a úkony budú sprostredkované len na dohodnutý účel spojený
s testovaním osôb na ochorenie COVID – 19, antigénovými testami.
Čl. III.
Doba spolupráce
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú od 22. 3. 2021 do 30. 6. 2021

Čl. IV.
Cena a spôsob úhrady
1. Výška odplaty odberateľa za poskytnutie 1 administratívneho pracovníka je 45 eur/deň
(štyridsaťpäť eur), a výška odplaty odberateľa za poskytnutie 1 zdravotníka je 60 eur/deň
(šesťdesiat eur).
2. Odberateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu uhradiť do 30 dní odo dňa poskytnutia dohodnutých prác
a úkonov, a to na základe vystavenej faktúry dodávateľom.
Čl. V.
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 sa súhlasom obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po jeden (1)
rovnopis.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení
na webovej stránke obce.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že 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 Bracovciach, dňa 19. 3. 2021

V Bracovciach, dňa 19. 3. 2021

Za dodávateľa:

Za Odberateľa:

..................................................
Obec Bracovce
PhDr. Ivana Kolesnáčová

...................................................
JAMESO s.r.o.
Ján Medviď

