Zmluva o poskytovaní služieb
Článok I.
Zmluvné strany:

l.
Poskytovateľ: Práčovňa Remon

Drienovec č.48, 044 Ol
Ing. Tomáš Rédvay
IČO:
44717733
IČ.DPH:
Nie je platcom DPH
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:
0442530842/0900

sídlo:
v zastúpení:

2.
Objednávateľ:

BodvaTel, s.r.o.
Školská 5, Moldava nlB, 04501
Gabriela Tarnásová
IČO:
36210269
DIČ:
2021601670
IČ DPH:
SK2021601670
bankové spojenie: VUB Moldava nlB
číslo účtu:
1571583654/0200
sídlo:
v zastúpení:

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy za nasledujúcich podmienok.

Článok II.
Predmet zmluvy
l. Predmetom tejto zmluvy je pranie prádla (prac. odevy,
obrusy, záclony atď.)

l.

2.
3.

4.
5.

posteľ.

prádla, oblečenia,

Článok III.
Cena a úhrada za poskytované služby
Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnuté služby vo výške 0,96 € za I kg
prádla bez ohľadu najeho druh. V pripade ak dojde k zmene ceny vstupov (el.energia,
voda, plyn) je poskytovateľ oprávnený navrhnúť úpravy ceny. K takejto úprave je
potrebný súhlas objednávateľa.
Dodacia lehota je 5 až 10 dni od prevzatia prádla do čistenia, v prípade technických
porúch a havárii pod dobu nutnú k odstráneniu poruchy.
Fakturácia sa uskutoční jeden krát za mesiac. Úhrada za poskytované služby sa
vykoná na základe vyhotovenej faktúry s platnosťou do 14 dní odo dňa jej
vyhotovenia, na účet poskytovateľa 0442530842/0900, variabilný symbol je číslo
faktúry, vedený v SLSP, a.s.. Platba za služby sa považuje za uhradené dňom ich
pripísania na účet poskytovateľa.
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti poskytovateľ dočasne preruší
poskytovanie služieb.
V prípade že objednávateľ neuhradí úhradu v dohodnutej lehote, zaplatí
poskytovateľovi od prvého dňa úrok z omeškania zmysle ustanovenia § 3 Nariadenia
vlády SR 8711995 Z.z., ktorá je vo výške 2-násobku diskontnej sadzby určenej

Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému
dlhu.

I.

2.
3.

I.

2.

dňu

omeškania splnením

peňažného

Článok IV.
Ostatné ustanovenia
Príjem a výdaj prádla sa vykoná v miestnosti na to určenej.
Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť pranie konkrétneho kusu prádla v prípade, ak
jeho pranie vyžaduje osobitný postup.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady na prádie pokiaľ službu vykonal obvyklým
spôsobom.
Článok V.
Platnost' zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2014. Zmluvné
ustanovenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy.
Zmluva zaniká na základe dohody strán výpoveďou - uplynutím jednomesačnej
výpovednej lehoty, odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľ v prípade ak jeho
prevádzkové možnosti mu neumožňujú plniť predmet zmluvy.

Článok VI.
ustanovenia
l. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. jeden je
pre objednávateľa.
Záverečné
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