
                                                       Rámcová zmluva 

 o poskytnutí služieb uzatvorenú podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka v znení   
neskorších   predpisov ako výsledok verejného obstarávania  v súlade s paragrafom 117  

          zákona č.343/2015 Z.z   o  verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

                                                                I. 

                                                      Zmluvné strany 

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

                              T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany      

                              Zastúpený:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                              IČO:893480                                                                                                                                                 

                              DIČ:  2020419665                      IčDPH : SK2020419665 

                              Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                              Číslo účtu: 7000308066/8180 , 7000308402/8180                                                                                    

                                                                                                          (ďalej len „obstarávateľ“) 

A 

Dodávateľ      :    Jaroslav Katrák 

                             Jesenského 2321, 955 01  Topoľčany 

                              Zastúpený : Jaroslav Katrák 

                               IČO:  33 674 264 

                               DIČ: 1032156213                        IčDPH :  SK1032156213                      

       Zapísaný v  živnost. registri pod č.:  406-1427 

                              Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, Topoľčany 

                               Číslo účtu:   0038568355/0900 

                                V tvare IBAN :SK33 0900 0000 0000 3856 8355 

                                                                                    (ďalej len „dodávateľ“) 

                                        II.  

                              Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy sú práce vykonávané na základe verejného obstarávanie podľa § 117  
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní., a to :   

   1. Obsluhovať plynovú kotolňu  s tepelným výkonom do 80 MW vrátane  strojového príslušenstva   



     2. Obsluhovať teplovodný, resp. horúcovodný systém ústredného vykurovania (ÚK) a teplej úžikovej vody 
(TÚV) 

     3. Zabezpečiť dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre objekty – školy na ul. T.Vansovej 2    
a školský internát spolu s hospodárskou časťou na   ul. Mudroňa 2, Topoľčany  v normovanom   množstve a 
predpísanej temperatúre 

     4. Vykonávať bežnú údržbu technologického zariadenia (mazanie, čistenie, výmena  ucpávok tesnenia 
ventilov, spojok ložísk, odmontovateľných prírub, natierania  a čistota okolia zariadenia/ 

     5 .Zabezpečovať odpočty meračov ÚK a TÚV pre odberateľov v plynovej kotolni 

     6. Vykonávať obsluhu plynovej kotolne podľa časového rozpisu  

     7. Dodržiavať harmonogram predpísanej spotreby tepelnej energie  

     8. Počas práce v kotolni  dodržiavať zásady   BOZP a PO pri práci  

     9. Pri obsluhe plynovej kotolne dodržiavať technologické postupy a náväznosti 

   10. Poruchy a závady ihneď hlásiť príslušnému vedúcemu  pracovníkovi 

   11. V prípade havárie zabezpečiť odstavenie kotolne a zavolať havarijnú službu   

                                                                    III. 

                                                Cena za poskytované služby 

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z  o cenách  
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z.z,  ktorou sa vykonáva Zákon 
o cenách podľa výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna   a záväzná   počas platnosti 
zmluvy takto:  

     

 počet dní 

     
Hodiny 

 

celkom 

Cena  

bez DPH  

 

20 %  DPH 

Cena  

s DPH 

Október 2018         31         5         155 279,–  € 55,80 € 334,80 € 

November 2018         30         5         150 270,–  € 54,–   € 324,–   € 

December 2018         31         5         155 279,–  €               55,80  € 334,80  € 

Január 2018         31         5         155 279,–  €   55,80  € 334,80  € 

Február 2018         28         5         140 252,–  € 50,40  € 302,40 € 

Marec 2018         31         5         155 279,–  € 55,80  €  334,80 € 

Apríl 2018         30         5         150 270,–  € 54,–  € 324,–  € 

Máj 2018         31         5         155 279,–  € 55,80  € 334,80  € 

Jún 2018         30         5         150 270,–  € 54,–  € 324,–  € 

Júl 2018         31         5         155 279,–  € 55,80  € 334,80  € 

August 2018         31         5         155 279,–  € 55,80  € 334,80  € 



September 2018         30         5         150 270,–  € 54,–  € 324,–  € 

 

Cena za 12 mesiacov 

   

     1825 

 

3 285,–  €           

 

 657,–  € 

 

3 942,–  € 

 

Cena za 40 mesiacov 

    

10 950,– € 

 

2 190,– € 

 

13 140,– € 

 

Slovom : =trinásťtisícstoštyridsať=EUR 

                                                                  V. 

                                                    Platobné podmienky  

      1. Kúpna cena je splatná na základe faktúr dodávateľa, ktoré budú obstarávateľovi  
odovzdané  na konci mesiaca.  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 
obstarávateľa  na účet dodávateľa. 

      2.  Dohodnutá kúpna cena je stanovená  v čase podpisu tejto zmluvy. 

      3.  Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením predmetu zmluvy, 
s uvedením počtu hodín  vykonanej služby za príslušný fakturovaný mesiac.  

                                                                      VI. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy  neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami  Obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

2.  Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov,  ktoré budú platné  podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  strán. 

3.Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá obstarávateľ a 
jednu dodávateľ. 

4. Dodávateľ  vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými  
obstarávateľom. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že 
táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni  ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
6. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom. 
 
 
 
 
 



7.  Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
odberateľa.. 
 
6.  Zmluva sa uzatvára na dobu 40 mesiacov od jej platnosti, a to od 1.10.2018 - do  
31.1.2022, resp.do vyčerpania finančného limitu určeného na obstaranie predmetnej služby.   
 

 

 

V Topoľčanoch , dňa 28.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                                   .......................................... 

   Mgr.Milan Naňo -  riaditeľ                                                          Jaroslav Katrák 
 


	Spoločné a záverečné ustanovenia

