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Ev. č. ÚVTOS-25-2/13-2013

ZMLUVA
o poskytovaní služieb uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:

BodvaTei s.r.o.
Školská 5,045 01 Moldava nad Bodvou
Valéria VINCOVÁ - konateľ
VÚB Moldava nad Bodvou
Číslo účtu:
1571583654/0200
IČO:
36210269
IČ DPH:
SK 2021601670
Telefón:
055/4602 709
Zapísaný v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12853N
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Poskytovateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Budovatel'ská 1, 040 15 Košice - Šaca
Mgr. Michal Ninitz - riaditeľ
Štátua pokladnica
7000164613/8180
Číslo účtu:
00738395
IČO:
Nie je platcom DPH
IČDPH:
Telefón:
055/6841 410,411
/Bereščíková, Pabulyl
Zriad'ovacia listina MS SR č. 185/40-2001
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
1/ Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb práčovne - pranie a žehlenie prádla (ďalej

len "služby")za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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Poskytovateľ

sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby a objednávateľ sa
zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť cenu za ich poskytnutie.

Čl. III.

MNOŽSTVO A PREBERANIE PRÁDLA
11 Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy bude objednávateľ dodávať
mesačne 400 kg prádla,
pričom poskytovateľ zabezpečí vypranie
a vyžehlenie uvedeného množstva prádla.

poskytovateľovi

21 Prádlo bude odovzdávané a preberané v určených priestoroch poskytovateľa, riadnym
druhu a množstva, písomne zaznamenané v potvrdení o odovzdani
a prevzatí, ktoré bude podpísané oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
prepočítaním podľa

31 Reklamácie týkajúce sa kvality poskytnutej služby a množstva vypraného
odovzdávaného prádla môže objednávateľ uplatniť výhradne počas jeho preberania.
Čl. IV.
TERMÍN PLNENIA

11 Poskytovateľ sa zaväzuje, poskytnúť objednávateľovi služby v lehote do 7 dní odo
prevzatia prádla od objednávateľa.

dňa

21 Vo výnimočných prípadoch moze objednávateľ požiadať o skrátenie lehoty na
poskytnutie služby. K skráteniu lehoty dôjde až na základe súhlasného stanoviska
poskytovateľa. Skrátená lehota musí byť písomne zaznamenaná na potvrdení o odovzdani a
prevzati a podpísaná oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
Čl. V.

CENA PRÁCE, FAKTURÁCIA A SANKCIE
11 Zmluvné strany sa dohodlí na cene za poskytovanie služby a to vo výške 0,95 EUR
(deväťdesiatpäť centov) za vypranie a vyžehlenie jedného kilogramu suchého prádla.
21 Poskytovateľ vystaví objednávateľovi jedenkrát mesačne faktúru za poskytnuté služby,
a to na základe
potvrdeného množstva vypraného prádla
v príslušnom mesiaci
predchádzajúcom vystaveniu faktúry.

je povinný v termíne splatnosti faktúry 114 dníl, poukázať na účet
fakturovanú čiastku. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude
poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej
čiastky za každý deň omeškania.
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Objednávateľ

poskytovateľa

Čl. VI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11 Pranie prádla bude

poskytovateľ vykonávať podľa

technologických postupov platných

pre práčovne.
21 Dovoz prádla zabezpečí objednávateľ vždy do 11,30 hod. v dojednaný
dohode s kompetentným pracovníkom poskytovateľa.

deň,

odvoz po

31 Objednávateľ zabezpečí označenie prádla dohodnutým spôsobom a značkou na svoje
náklady. V opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za jeho zámenu.
41 Objednávateľ je povinný na potvrdení o odovzdaní a prevzatí prádla uviesť údaje
o zložení materiálu a výrobcom odporúčanom spôsobe prania a žehlenia odovzdávaného
prádla.

51 Poskytovateľ sí vyhradzuje právo na nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
v prípade vzniku prekážok, ktoré nastanú nezávisle od vôle poskytovateľa a bránia mu
v splneni povinností lamnestia, hromadné ochorenie a pod.!. Túto skutočnosť je povinný
oznámiť objednávateľoví bez zbytočného odkladu.
Čl. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013.

21 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa §
47a ods. 4 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa
do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu
zmluvy nedošlo.

31 Prípadné zmeny obsahu zmluvy je možné
dohode zmluvných strán.

riešiť

dodatkom k zmluve po obojstrannej

41 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, s jej znením a obsahom
súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú slobodne, bez nátlaku.

51 Zmluva obsahuje tri strany textu a je vyhotovená v dvoch rovnocenných
z ktorých každá strana obdrží jeden výtlačok.
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výtlačkoch,
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V Košiciach - Šaci, dňa .............................

V Košiciach - Šaci, dňa ................

Za objednávateľa:

za poskytovjlteľa:
/

/

.

