
I.
Zmluvné strany

Rámcová zmluva č. 10/2012
uzatvorená podľa §409, Obchodného zákonníka v znení zákona č. 513/91 Zb.

Dodávateľ: Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4,851 01 Bratislava

zastúpený: Zora Studničná - konateľka spoločnosti
IČO: 34442961
IČ pre daň: SK1020204625
bank. spoj.: 2622250230/1100
Spol. zaregistrovaná na Ok. Úrade Bratislava V, Kutlíkova 17,
ŽO, č. živn. Registra 105-28087, 11.11.2002

( ďalej iba dodávateľ)

a

II.
Predmet zmluvy, spôsob plnenia

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob
Školská 4,90025 Chorvátsky Grob

Zastúpený: PaedDr. Gerald Svoboda
IČO: 31816916
IČ DPH: SK 2021668110
bank. spoj.: 6607564002/5600
Zapísaný v obchodnom registri

( ďalej iba objednávateľ)

1. Predmetom tejto zmluvy je pranie a čistenie posteľnej bielizne a podmienky, ktorými sa budú
zmluvné strany riadiť pri tejto činnosti.
2. Zmluva je rámcová ajej plnenie sa riadi nasledovnými pravidlami:

2.1. Pre potreby identifikácie si objednávateľ označí bielizeň dohodnutým spôsobom. Zmluvné
strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne objednávateľovi v rámci poskytovaných služieb
bezplatne prepravný vozík na bielizeň, ktorým sa bude zabezpečovať prevoz bielizne na
vyčistenie. Podľa dohodnutého spôsobu označovania a triedenia posteľnej bielizne dodávateľ po
vypraní, resp. vyčistení, tieto rozdelí a zabalí do balíkov.

2.2. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že dňom preberania bielizne k praniu a čisteniu je
utorok do 13:00 hod.. V pracovný deň v dohodnutom mieste objednávateľa (ZŠ s MŠ
Chorvátsky Grob) pracovník dodávateľa preberie od pracovníka objednávateľa bielizeň určenú
k praniu a čisteniu spolu so zoznamom a počtom kusov odovzdaných na pranie.

2.3 Zmluvné strany majú za to, že prevzatie bielizne zo strany dodávateľa v mieste určenom
objednávateľom podľa bodu 2.2 tohto článku na vyčistenie podľa predloženého písomného



zoznamu objednávateľa sa považuje za objednávku zo strany objednávateľa na vyčistenie bielizne
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ak objednávateľ nevystaví na dodávateľa
samostatnú objednávku v prípade mimoriadnej zákazky.
Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vypraná a vyčistená bielizeň bude splňať hygienické
štandardy požadované pre ubytovacie zariadenia.

III.
Cena a termín plnenia

1. Cena plnenia predmetu tejto zmluvy podľa Cenníka platného pre rok 2012. Cenník je prílohou
č.1 tejto zmluvy.
1.1 Termín plnenia je do 14 pracovných dní. Po dohode oboch strán môže byt' termín
v jednotlivých a zdôvodnených prípadoch predlžený.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny sú pevné, nepodliehajú počas doby plnenia jednotlivých
objednávok zmenám.
3. Pre pranie a čistenia iných druhov bielizne, ktoré nie sú súčasťou Cenníka, bude, v prípade
potreby, spracovaná príslušná cenová ponuka zo strany dodávateľa. Cenovú a termínovú ponuku
spracuje dodávateľ po doručení požiadavky od objednávateľa do dvoch pracovných dní.
4. Dodanie bielizne po praní a čistení do sídla. miesta dodania objednávateľa zabezpečuje
dodávateľ.
5. Ak dodávateľ nedodrží dohodnutý termín, musí to bezodkladne oznámiť objednávateľovi aj
s príslušnou dobou meškania.
6. Oprávnená osoba zo strany objednávateľa:

ZŠ s MŠ Choorvátsky Grob - Mgr. O. Kabátová
MŠ Chorvátsky Grob časť Čierna Voda - Z. Gloneková
MŠ Chorvátsky Grob OC MONAR - H. Vojtušová

Oprávnená osoba zo strany dodávateľa - A. Janko

IV.
Fakturácia a platobné podmienky

l. Bielizeň po výkone prania a čistenia dodávateľom sa považuje za objednávateľom prevzatá po
podpise dodacieho listu (dodacích listov) zástupcom objednávateľa resp. oprávnenou osobou
podľa čl. III ods.6 tejto zmluvy.
Dodávateľ po prevzatí tejto bielizne bez zbytočného meškania doručí objednávateľovi zbernú
faktúru za príslušný mesiac, spracovanú podľa platného cenníka. Faktúra je splatná do 14
pracovných dní od jej doručenia objednávateľovi.
2. Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zák. Č. 22212004 Z. z. v znení
zmien a dodatkov.
3. Faktúra sa považuje uhradená dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.

V.
Zmluvné pokuty

Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že je možné uplatniť nasledovné zmluvné pokuty:
l. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody za poškodenie alebo zničenie jeho
tkanín, ktoré odovzdal dodávateľovi k praniu a čisteniu v prípade, že k poškodeniu materiálu
tkanín došlo mechanicky pri manipulovaní s bielizňou s výnimkou bežného opotrebenia materiálu
- látky používaním alebo únavou materiálu.



2. Za omeškanie dodávky, dodanie menšieho množstva vyčistenej bielizne, môže objednávateľ
uplatniť zmluvnú pokutu, ktorú je dodávateľ povinný zaplatiť vo výške 0,1 % za každý deň
omeškania z ceny poskytnutej služby za nedodané vyčistené prádlo. Týmto nie je dotknutý nárok
na náhradu škody zo strany objednávateľa.
3. Dodávateľ má právo uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej fakturovanej sumy
za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou faktúry.
4. V prípade preukázateľne nedodržanej kvality podľa čl. VII. tejto zmluvy zabezpečí dodávateľ
náhradné plnenie na vlastné náklady.
5. Nedodržanie kvality vinou dodávateľa sa považuje zle opraná bielizeň, zafarbená bielizeň, resp.
nesplnenie termínu dodávky, akje možné zo strany objednávateľa uplatniť si zmluvnú pokutu.

VI.
Miesto plnenia

1. Miesto plnenia je sídlo dodávateľa.

VII.
Záručné podmienky a kvalita predmetu zmluvy

1. Dodávateľ ruci, že predmet tejto zmluvy vyčistenie, vypratie bude odpovedať kvalite
zodpovedajúcej príslušným zdravotným normám, prípadne ďalším obojstranne schváleným
podmienkam.
2. V prípade zistenia chybného plnenia predmetu zmluvy, ktoré predstavuje nedodržanie termínov
dodania, straty bielizne, poškodenie bielizne vinou dodávateľa prípadne zámena bielizne je
dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné plnenie na vlastné náklady v čo najkratšom
čase.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bez meškania uplatní reklamáciu pri zistení
zjavných a množstevných vád písomne a max. do 3 pracovných dní po prevzatí bielizne.

VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy, resp. dielčej samostatnej objednávky odstúpiť, ak
dodávateľ v plnení dodacej doby mešká o viac ako 10 dní a tot omeškanie nebolo vyvolané
vyššou mocou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy, resp. dielčej samostatnej objednávky odstúpiť, ak vyššia
moc trvá viac ako 21 kalendárnych dní a nedošlo k žiadnej dohode medzi zmluvnými stranami
o zmene termínu.
3. Platnosť tejto zmluvy môže skončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek
zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 2
mesiace, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej písomnom doručení
druhej zmluvnej strane.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny budú upravené len písomnou formou a to vo
forme "Dodatok ku zmluve".
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 3.9.2012 aje uzatvorená na dobu neurčitú.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.



4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať tretím osobám žiadne informácie,
ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy alebo jednu
zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli uzatvárajú ju bez skutkového alebo
právneho omylu a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Chorvátskom Grobe dňa 3.9.2012
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Cenník ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob:

Perinka
Poduška
Plachta
Uteráčik
Utierka

0,46€
0,26€
0,53 €
0,33 €
0,46€

Dopravu bielizne zabezpečuje dodávateľská spoločnosť .
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