
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE SLUŽBY č. 10/12/2014
uzavretá podľa Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva")

I.

Zmluvné strany

odberateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany
Zastúpená: Ing, Róbertom Čanígom, PhD,, riaditeľom školy
IČO: 00398411
(ďalej len „odberateľ")

dodávateľ: TOGATO s.r.o.
Sídlo: Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany
Zastúpené: Ľubomírom Némethim, konateľom
IČO: 34 118 951
(ďalej len „dodávateľ")

II.
Preambula

Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
medzi zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal dodávateľ.

III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je služba: pranie a čistenie prádla pre Strednú odbornú školu 
agrotechnicku, Tovarnícka 1632, Topoľčany.

IV.
Dodacie podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky oprať 
alebo vyčistiť dohodnuté množstvo prádla.

2. Dodávateľ si vyzdvihne znečistené prádlo u odberateľa apo vypratí, alebo vyčistení 
dovezie prádlo odberateľovi.

3. Odberateľ sa zaväzuje spolupôsobiť s dodávateľom.
4. Dodávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne prevziať znečistené prádlo 

a v dohodnutom termíne dodať vyprané, vyčistené prádlo.
5. Spolu s vypratým, vyčisteným prádlom budú odberateľovi odovzdané dodacie listy.

V.
Kúpna cena



1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách takto:

Č. sortiment merná
jednotka

Kúpna
cena

1. plachta posteľná ks 0,40 €
2. paplónová návlečka ks 0,50 €
3. vankúšová návlečka ks 0,30 €
4. obrus ks 0,20 €
5. záves/l m2 ks 0,20 €
6. deka ks 0,30 €
7. nohavice biele ks 0,20 €
8. plášť biely ks 0,10 €
9. záclona / l m 1 ks 0,10 €

2. Kúpna cena sa nebude zvyšovať o daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), nakoľko 
dodávateľ nie je platcom DPH.

3. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) dodávateľa. Faktúry musia 
obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť 
dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy 
sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu odberateľa na účet 
dodávateľa.

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava, naloženie znečisteného prádla na adrese odberateľa 
a vyloženie vypratého, vyčisteného prádla na adrese odberateľa.

VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych noriem napr. zmien daňových odvodov a to formou doplnkov 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým 
dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní doplnku ku zmluve. Nepodpísanie 
dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia, zakladá dôvody pre ukončenie 
zmluvného vzťahu.



Možnosť odmietnuť prebratie služby
VII.

Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať službu z dôvodu nedodržania akosti, 
alebo množstva špecifikovaného výdajkou, dodacím listom, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

Vili. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Dodávateľ je povinný:
1. Dodať predmet kúpy odberateľovi v požadovanej kvalite, v požadovanom rozsahu 

a množstve.
2. Prepravované prádlo zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý na 

jeho uchovanie a ochranu.

Odberateľ je povinný:
1. Odberateľ je povinný pranie, čistenie prádla objednávať formou elektronickej alebo 

telefonickej objednávky.
2. Na základe faktúry riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 

zmluvy.

IX. 
Zmluvné pokuty

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty:

a) Za omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu kúpy je odberateľ oprávnený žiadať 
pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa na prípadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie odberateľa so zaplatením kúpnej ceny má dodávateľ nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

X. 
Spoločné záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, 
ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží 
odberateľ dve a dodávateľ jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.



6. Dodávateľ súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej 
sa stal víťazom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a sjej obsahom súhlasia, na 
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch, dňa ..............................  V Topoľčanoch, dňa 10, 12, 2014

dodávateľ odberateľ

Ľubomír Németh Ing. Róbert Čaniga, PhD.
konateľ riaditeľ školy


