ZMLUVA
č. ÚVTOS- 103/34-2017

o poskytovaní služieb
uzavretá pod!'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
medzi
Objednávatel'om:
Názov organízácie:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgánlzastúpený:
Povereni pracovníci:
Bankové spojenie:

BodvaTeI s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12853N
Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
Školská 5, 045 Ol Moldava nad Bodvou
Valéria VINCOV Á - konatel'
Valéria VINCOV Á - konate!'
VÚB Moldava nad Bodvou
1571583654/0200/ SK060200000000
36210269

Č. účtu/IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

SK 2021601670

Telefón:

055/4ť

(ďalej

len "objednávate!''')
a

Poskytovateľom:

Názov organízácie:
Právna forma:
Registrácia:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgánlzastúpený:
Oprávnený rokovat' vo
veciach zmluvných:
Poverení pracovníci:
Bankové spojenie:
Č. účtu/IBAN:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Fax:
e-mail:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
štátna rozpočtová organizácia
Zriaďovacia listina MS SR č. 185/40-2001
Budovate!'ská I, 040 15 Košice-Šaca
Budovate!'ská I, priečinok 28, 040 15 Košice-Šaca
pplk. Ing. Ján Lukáč - riaditeľ
pplk. Ing. Ján Lukáč
npor. Alena Bereščíková
Štátna pokladnica
SKI8 8180 0000 OO
00738395
2020929592
Nieje platcom DPH!
+421 55 -~-~ ~vvkonpracsaca(a)zvjs.sk

(ďalej len "poskytovatel"')
(objednávate!' a poskytovate!' spoločne

ďalej

aj "zmluvné strany")

ČU
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva") je záväzok
poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa za odplatu pranie a žehlenie prádla (ďalej len
"služby") za podmienok dohodnutých v zmluve, prostredníctvom odsúdených
vykonávajúcich trest odňatia slobody v ÚvTOS Košice-Šaca (ďalej len "odsúdení"),
v súlade s § 43 ods. 2 zákona Č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o výkone
trestu").
1.2

Objednávateľ

sa zaväzuje služby v danom rozsahu riadne
dohodnutú cenu uvedenú v Čl. 4 zmluvy.

prevziať

a za služby

zaplatiť

Čl. 2
Čas, miesto a rozsah plnenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy bude objednávateľ dodávať
poskytovateľovi mesačne spravidla 400 kg prádla, pričom poskytovateľ zabezpeči
vypranie a vyžehlenie uvedeného množstva prádla.
2.2 Prádlo bude odovzdávané a preberané v určených priestoroch poskytovateľa, riadnym
prepočitanim podl'a druhu a množstva, písomne zaznamenané v potvrdení o odovzdaní
a prevzatí, ktoré bude podpísané oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
2.3 Reklamácie týkajúce sa kvality poskytnutej služby a množstva vypraného odovzdávaného
prádla môže objednávateľ uplatniť výhradne počas jeho preberania.
Čl. 3
Termín plnenia

3.1

Poskytovateľ

sa zaväzuje, poskytnúť
prevzatia prádla od objednávateľa.

objednávateľoví

služby v lehote do 7 dní odo

dňa

3.2 Vo výnimočných prípadoch môže 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 odovzdaní
a prevzatí a podpisaná oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
ČI.4
Cena, platobné podmienky a spôsob úhrady

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytovanie služby a to vo výške 1,05 EUR (
jedno euro a päť centov) za vypranie a vyžehlenie jedného kilogramu suchého prádla.
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4.2

Poskytovateľ

vystaví objednávatel'ovi jedenkrát mesačne faktúru za poskytnuté služby,
a to na základe potvrdeného množstva vypraného prádla
v príslušnom mesiaci
predchádzajúcom vystaveniu faktúry.

4.3

Objednávateľ

je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.
V prípade nedodržania tem1Ínu splatnosti faktúry
bude poskytovateľ účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj
začatý deň omeškania.
Čl. 5
Ostatné ustanovenia

5.1 Pranie prádla bude

poskytovateľ vykonávať

podl'a technologických postupov platných pre

práčovne.

5.2 Dovoz prádla zabezpečí objednávateľ vždy do 11,30 hod. v dojednaný
dohode s povereným pracovníkom poskytovateľa.
5.3

deň,

odvoz po

Objednávateľ zabezpečí označenie prádla dohodnutým spôsobom a značkou na svoJe
náklady. V opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za jeho zámenu.

5.4

Objednávateľ

je povinný na potvrdeni o odovzdaní a prevzatí prádla uviesť údaje
o zložení materiálu a výrobcom odporúčanom spôsobe prania a žehlenia odovzdávaného
prádla.

5.5.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku chýbajúcich, nesprávnych
alebo chybných pokynov a údajov objednávateľa týkajúcich sa zloženia materiálu
a odporúčaného spôsobu prania.

5.6

Poskytovateľ

si 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 (amnestia, hromadné ochorenie a pod.). Túto skutočnosť je povinný
oznámiť objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu.
ČI. 6
ustanovenia

Záverečné

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu
6.2 Táto zmluva nadobúda

určitú

do 31.12.2018.

platnosť dňom

podpisu oboma zmluvnými stranami.

6.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť podl'a § 47a ods. l 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.
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že

platnosť

zmluvy zaniká:
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•

dohodou zml uvných strán,

•

výpoveďou

•

odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvných povinností.

ktorejkol'vek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je I mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď,

6.5 Poskytovatel' je oprávnený

odstúpiť od

zmluvy:

a) ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry podl'a
dní,

čl.

4 bodu 4.3 dlhšie ako 30

b) z dôvodu závažných skutočností, ktoré bránia plneniu predmetu zmluvy (amnestia,
hromadné ochorenie, nepokoje odsúdených, vyhlásenie stavu ohrozenia a pod.).

6.6 Prípadné zmeny obsahu zmluvy je možné
dohode zmluvných strán.

riešiť

dodatkom k zmluve po obojstrannej

6.7 Pokial' nie je v zmluve ustanovené inak, riadia sa právne
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,

vzťahy

z nej vyplývajúce

6.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, s jej znením a obsahom
súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú slobodne, bez nátlaku.
6.9 Zmluva obsahuje štyri strany textu aje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých
každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

dňa .-!<?/.".:.~!f..

V Moldave nad Bodvou,

.

V Košiciach-Šaci, dňa

/

Za objednávatel'a: c

Za poskytovatel'a:
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