
 

                        Rámcová dohoda o poskytnutí služby 

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 niekto-   

                     ktorých 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:   00893480                                                                                                                                            

                            DIČ:  2020419665      

                           IčDPH : SK2020419665 / pri faktúrach pod. činnosti/                                                                                               

                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                            Číslo účtu: 7000308066/8180, 7000308402/8180                                                                                     

                                                                                                                      (ďalej len „objednávateľ“) 

A 

  Poskytovateľ:     Katrák Jaroslav                                

                               J.Jesenského 2321, 955 01 Topoľčany  

                              Zapísaný v Živnostenskom registri , oddel Sro. Vložka č. 406-1427 

    Zastúpený  Katrák Jaroslav 

     IČO:  33 674 264 

    DIČ:   1032156213 

   IčDPH: SK1032156213 

    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

    Číslo účtu: 003856 8355/0900 

    IBAN : SK33 0900 0000 0000 3856 8355 

                                                                                         (ďalej len „poskytovateľ“) 

 



 

Čl. II.  

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 

343/2015 o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov, ktorej víťazom sa stal  poskytovateľ.                                        

                                      Čl. III. 

                             Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať využitím 

vlastných vedomostí, oprávnení k výkonu činnosti, osobnej zručnosti a v prípade nutnosti zorganizovanie 

využitia práce odborných činnosti , v oblasti elektrina, voda, kúrenie, kanalizácia, plyn, zámočnícke 

a stolárske práce a nonstop havarijnú službu v týchto  oblastiach pre úseky v rámci hlavnej činnosti v starej 

a novej budove školy, telocvični na ul. T.Vansovej č. 2, Topoľčany a v budove ŠI  -  hlavná a podnikateľská 

činnosť na ul. Mudroňa 2, Topoľčany 

Základne povinnosti: 

       1.1.  Každý pracovný deň o 8,00 hod. prevziať na vrátnici SOŠ o a s, Mudroňa 2 hlásenia  

o poruchách  a požiadavkách na požadované opravy. 

        2.1.Každodenne alebo prostredníctvom zastupujúcej osoby do 30 minút od vyskytnutia problému 

prevziať informáciu o poruchách vykurovacieho systému, elektrickej siete a dalších poruchách, 

smerujúcich ku spôsobeniu škody v priestoroch ubytovaných žiakov a určených na výučbu žiakov  , 

ako i  kotolne dodávanej tepelnú energiu pre SOŠ obchodu a služieb a Mestské kultúrne stredisko v 

Topoľčanoch. 

3.1.Pokiaľ nebude mať osobnú zručnosť alebo oprávnenie k výkonu údržbárskej  činnosti alebo na 

odstránenie poruchy -  požaduje sa vo vlastnom mene riadenie a   koordináciu činnosti osôb 

vykonávajúcich údržbu v súlade s požiadavkou objednávateľa. 

4.1 Viesť   evidenciu o údržbe a komunikovať  so zástupcom objednávateľa.  

 

5.1.  Upozorňovať na vykonanie povinných revíznych prehliadok na pridelených zariadeniach.   

6.1.V prípade potreby dodržať pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.  

7.1. Rozvoz stravy vlastným motorovým vozidlom . 

                                                                    Čl.IV.      

                                                           Dodacie podmienky 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecné  záväzné  platné predpisy 

a technické normy určené pre jednotlivé odborné postupy dané konkrétnymi právnymi normami.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ  bude poskytovať služby uvedené v predmetu tejto 

zmluvy  v kvalite, množstve a obsahu podľa požiadaviek  objednávateľa a bude sa riadiť 

východzími podkladmi a pokynmi  objednávateľa.  



 

3. Miestom poskytnutia služby je :    

*        Stará a nová budova školy, telocvične na ul. T.Vansovej 2 

*   budova školského internátu a priľahlé hospodárske budovy  na ul. Mudroňa 2, 

Topoľčany. 

 

         4.    Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi odovzdané nasledovné doklady : 

   - daňový doklad – faktúra za poskytnuté služby, s rozpísaním :          

     * cena za prácu 

     * cena za použitý materiál     

        5.   Predmet zmluvy sa bude zhotovovať na základe požiadavky  vystavenej  objednávateľom. 

        6.   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 . 

2. Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, práca, 

materiál, režijné náklady, DPH,  resp. iné). Dohodnutá  cena je stanovená  v čase podpisu tejto 

zmluvy.  

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

s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 

Súčasťou faktúr musia byť  preberacie protokoly / pri prácach väčšieho rozsahu. Faktúry sú splatné 

30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje 

deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. 

 

                                                                                           

                                                                             Ćl . VI. 

                                           Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje : 

-  na miesto havárie sa dostaví najneskôr do 1 hodiny od  nahlásenia poruchy a  zaväzuje sa  

    dodržiavať príslušné technické normy , zákony a predpisy 

-   na drobné údržbárske a opravárenské práce nastúpi najneskôr do 2 pracovných dní od  

     nahlásenia požiadaviek objednávateľom 

2.  Objednávateľ je povinný : 

     -     práce vykonané na základe tejto zmluvy, prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu 

     -   zabezpečí poskytovateľovi spoluprácu potrebnú pre riadne plnenie predmetu zmluvy 

     -   zabezpečí poskytovateľovi voľný prístup do priestorov, v ktorých sa bude vykonávať  



      predmet zmluvy. 

                                                                            Čl.   VII. 

                                                    Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

      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. 

 

                                                                       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.  

 

2. Ak poskytovateľ  nedodrží termín plnenia,  dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy.                                                                                   

                                                                    

                                                                             Čl.  IX. 

                                 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 keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené 

v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

 

2. Zmluva je  vyhotovená v dvoch   exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží  objednávateľ jedno a  

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 od 1.3.2020 na dobu 30  mesiacov, t.j. 31.8.2022, resp. do vyčerpania  

     finančného limitu  70 000 € bez DPH. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že sa so zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia a že táto zmluva ne- 

bola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nie je obmedzená ,  na  znak   

čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Topoľčanoch, dňa  28.2.2020 

 

 

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

            Mgr. Milan  Naňo                                                                       Katrák Jaroslav 



                  Riaditeľ 

                                          Návrh na plnenie kritérií  

       vypracovaný na základe žiadosti o predloženie cenovej ponuky  

 

 Verejný obstarávateľ:       SOŠ obchodu a služieb,    T.Vansovej č.2,  955 01  Topoľčany 

  Poskytovateľ :                    Jaroslav Katrák ,   J.Jesenského 2321,    955 01  Topoľčany 

 Predmet zákazky : opravárenské a údržbárske práce a služby pre SOŠ o a s, Topoľčany 

A. Práce a opravv  

Por.

č. 

Popis tovaru MJ  cena bez  

 DPH v € 

20% 

DPH 

Cena 

celkom s DPH v € 

  1. Práce kúrenárskeho charakteru 

 
   hod. 7,50 1,50 9,-- 

  2. Oprava a údržba 

prevádzkových zariadení   
  hod. 

    

7,50 1,50 9,-- 

  3.  Oprava a údržba kanalizácie  hod. 7,50 1,50 9,-- 

4.  Drobné opravy inventáru hod. 7,50 1,50 9,-- 

5.  Oprava a údržba elektrických   

a mechanických zariadení  

 

hod. 7,50 1,50 9,-- 

3.  Maľovanie miestností  m2/hod 1,92/1,8 0,38/0,36 2,30/2,16 

A. Rozvoz stravy vlastným motorovým vozidlom 

Popis Cena bez DPH v €   20 % DPH Cena s DPH v € 

Práca v hod.           1,80          0,36          2,16 

Opotrebovanie vozidla -                      -          0,193 

  

 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú v súlade s predloženou cenovou ponukou. 

Zároveň vyhlasujem, že   som   platiteľom DPH. 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa 28.2.2020                                                                         ............................................................. 

                                                                                                                                            Pečiatka a podpis 



 

 


