Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Zmluvné strany
Poskytovateľ služieb:
Názov:

Milan Krištofík

Sídlo:

Piešťany, Adama Trajana 4648/2, 921 01

IČO :

22692975

IČ DPH :

SK1030725036

Bankové spojenie :

SLSP Trnava

Číslo účtu :

SK2109000000000045555384

Zastúpený :

Milan Krištofík

Tel:

0905 724 450

Objednávateľ:
Názov:

Škola v prírode

Sídlo:

Dobrá Voda 150, 919 54

IČO :

34000232

DIČ :

2021182185

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK 57 8180 0000 0070 0049 4196

Zastúpený :

Ing. Jana Lukačovičová

Tel.:

033/5547166
I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy

je

pranie a žehlenie posteľnej bielizne a ostatného

textilu pre Školu v prírode Dobrá Voda. Poskytovateľ služieb sa

zaväzuje

prať profesionálnymi pracími prostriedkami, uskutočňovať dezinfekciu
a dosahovanie optimálneho pH vypranej bielizne, triediť, viazať a baliť
vypratú bielizeň podľa požiadaviek objednávateľa.
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II. Doba a miesto plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.8.2019 do 31.7.2021.
Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej
lehote.
III. Cena
Cena služieb je určená na základe cenovej ponuky a je platná od uzavretia
a podpísania zmluvy medzi obidvoma zmluvnými stranami. Aktualizovať
cenník smerom nahor je možné na základe písomného návrhu zo strany
dodávateľa a písomného akceptovania odberateľa. Úprava cien smerom
nadol je možná kedykoľvek aj bez predbežného vyrozumenia odberateľa.
IV. Dodacie podmienky
Poskytovateľ služieb sa zaväzuje odobrať bielizeň na mieste, ktoré určí
objednávateľ. Dovoz a odvoz bielizne bude uskutočnený na účet a riziko
poskytovateľa služieb. Ak nemá objednávateľ uhradené predchádzajúce
faktúry za služby po lehote splatnosti, nebude mu prevzatá ďalšia bielizeň
na vyčistenie.
V. Dovoz a odvoz

Dovoz a odvoz bielizne sa uskutočňuje podľa požiadaviek objednávateľa.
VI. Platobné podmienky
Poskytovateľ služieb je povinný vystaviť objednávateľovi za poskytnuté
služby faktúru - daňový doklad, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do
14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zmluvné strany sa dohodli v prípade
neuhradenia faktúry v lehote splatnosti uplatniť si úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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VII. Nedostatky zistené pri uskutočňovaní služieb a nároky na ich
odstránenie
Služba má

nedostatky, ak nebola vykonaná kvalitne a podľa požiadaviek

objednávateľa. Zjavným nedostatkom je nedostatočne vypraná a vyžehlená
bielizeň, zámena bielizne za inú a neskorý dovoz, resp. odvoz bielizne,
ktorý nezodpovedá požiadavkám objednávateľa. Zistené nedostatky oznámi
objednávateľ ihneď pri preberaní bielizne. Poskytovateľ služieb je povinný
zistené nedostatky čo najskôr odstrániť.
VIII. Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ
Objednávateľ

je
je

povinný
povinný

zaplatiť

urobiť

úkony,

za služby dohodnutú

cenu.

ktoré sú potrebné na to, aby

poskytovateľ služieb mohol dodať vyčistenú bielizeň v dohodnutej lehote
a požadovanej kvalite.
IX. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú,
že sa oboznámili

s obsahom tejto zmluvy, s jej obsahom súhlasia

a potvrdzujú ju svojimi podpismi.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana obdrží jeden
exemplár. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán.

V Piešťanoch, dňa 29.07.2019

V Dobrej Vode, dňa 30.7.2019

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

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

poskytovateľ služieb

objednávateľ
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