
                  Rámcová dohoda  o poskytnutí služby  

                                 /ďalej len „zmluva“/                 
uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a  § 11 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

            niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami 

                                          

                                                                       Čl. I.  

Zmluvné strany  

 

  Objednávateľ:  Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany   

                              T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany                                      

                              Zastúpená:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                              IČO:893480                                                                                                                                                 

                              DIČ:  2020419665                                                                                                    

                             Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                              Číslo účtu: 7000308066/8180, 7000308402/8180                                                                                     

                             (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

  Poskytovateľ:     Alžbeta Katráková -  LABEL 

                              J.Jesenského 2321,  955 01  Topoľčany 

                              Zapísaný  -   Živnostenský list  č.  1388/2011 

     Zastúpená:  Katráková Alžbeta  

     IČO:  37 765 191 

    DIČ:    1032435217 

    Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, Topoľčany 

     Číslo účtu:  0261668455/0900   

     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 



 

Čl. II.  

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  verejné obstarávanie podľa § 9, 
odst. 9 podľa  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal  poskytovateľ.                                        

 

                                      Čl. III. 

                                Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy sú služby; 

a/  pranie a chemické čistenie /vrátene dezinfekcie/ bielizne prostriedkami vhodnými pre  údržbu 

     bielizne 

b/  žehlenie bielizne 

c/ odvoz špinavej bielizne dopravnými prostriedkami poskytovateľa / v pracovných dňoch  

     2xdo týždňa/ 

d/ dovoz čistej bielizne vlastnými dopravnými prostriedkami poskytovateľa  / v pracovných dňoch  

     2xdo týždňa/ 

Účelom zmluvy je plnenie služieb prania žehlenia pre potreby školy, VMV, hotelovej akadémie, 
prevádzky PV a ekonomicko-prevádzkového úseku.  

 

                                                                       Čl.IV.      

                                                           Dodacie podmienky 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecné  záväzné  platné 
predpisy a technické normy určené pre pranie , dezinfekciu, žehlenie a dopravu bielizne. 

 
2. Miestom dodania je : Stredná odborná škola obchodu a služieb v Topoľčanoch – budova  

Školy na ul. T.Vansovej 2. a vestibul školského internátu – ul. Mudroňa 2, Topoľčany. 
 

3. Predmet zmluvy sa bude realizovať na základe požiadaviek zo strany objednávateľa. 
 

4. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok. 
 
 

 
 

                                                     



               

                                                          Čl. V. 

                                               Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia predmetu  zmluvy 
bez DPH a vrátane DPH v slovenskej mene po položkách je uvedená v tabuľke v prílohe 
zmluvy. 

1. Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, 
práca,   resp. iné). Dohodnutá  cena je stanovená  v čase podpisu tejto zmluvy.  

 
2. Cena  je splatná na základe faktúr poskytovateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané 

súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 
a špecifikáciu ceny.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 
objednávateľa na účet poskytovateľa. 

 
                                                              
                              
                                                                           Čl. VI. 

                                                        Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cenu za dohodnuté služby  je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade: 
              a/     zmeny colných a daňových predpisov, DPH, alebo 

              b/     preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

              c/     iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej  

                      ceny musí byť preukázateľný). 

.   

                                                                  Čl.   VII. 

                                                          Osobitné dojednania 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy  z dôvodu nedodržania 
podmienok poskytnutia služby vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej doby, kedy 
poskytovateľ ponúkne riadne plnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Reklamácia na zle alebo neúplne spracovanú bielizeň a na skryté vaady, ktoré sa neodhalia pri 
preberaní diela bude poskytovateľom bezplatne vybavená do 24 hodín od prevzatia 
reklamovanej bielizne od objednávateľa. 

3. V prípade straty alebo poškodenia bielizne, poskytovať poskytne finančnú náhradu.  

 

 



                                                             Čl.VIII. 
 
                                               Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi 
        fakturovať úrok z omeškania vo výške 0.02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania 
        za deň   úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
 
2. Ak poskytovateľ  nedodrží termín plnenia,  dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávate- 
       ľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy.                                                                                   

 

3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať             
samostatne. 

                                                              

                                                                              Čl.  IX. 

                                                  Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.   Poskytovateľ je povinný : 

a/ Odvoz a dovoz bielizne sa bude uskutočňovať počas pracovných dní 2x do týždňa. 

V prípade potreby mimo dohodnutý cyklus na základe telefonického spresnenia do 

24 hodín od požiadania objednávateľa. 

b/ odovzdať predmet zmluvy spracovaný tak, aby mohol byť objednávateľom použitý 

k účelu, na ktorý sa poskytuje. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedodržania podmienok 
poskytnutia služieb vyšpecifikovaných touto zmluvou.  

 

                                                                            Čl. X. 

                                            Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy . 

  
2. Zmluva je  vyhotovená v troch  exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží  objednávateľ dve 

a poskytovateľ  jedno vyhotovenie. 

3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 



  4.  Zmluva    sa uzatvára sa na  dobu určitú  do 31.7.2018. 

 5.   Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

6. Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že táto  
zmluva nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená ,  na  znak   čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

  

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa  ........................... 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

    

 

                                                                  

   –––––––––––––––––––––––––––-                                            ––––––––––––––––––––––– 

            Mgr. Milan  Naňo                                                                       Alžbeta Katráková 

                  Riaditeľ 
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