
  Rámcová dohoda na dodanie  služby 

(ďalej len dohoda) 

 
uzatvorená      podľa     § 409     Obchodného    zákonníka    a       zákona    č. 343/2015 Z.z.  o     

verejnom    obstarávaní   a   o zmene   a doplnení   niektorých    zákonov v znení   neskorších        

predpisov  medzi týmito  zmluvnými stranami 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    „MÔJ DOMOV“ , Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany    
   Sídlo: P.O.Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany    

   Zastúpený:  Ing. Viera Butorová, riaditeľka  

IČO:  42118727 

DIČ: 2022567723 /objednávateľ nie je plátca DPH/ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

            IBAN:   SK10 8180 0000 0070 0032 4613  

     BIC/SWIFT: SPSRSKBA  

                              ďalej len   /„objednávateľ“/ 

  

Zhotoviteľ:         ELOS – servis, s.r.o. 

                             Sídlo: Čeladice 338, 951 03  Čeladice 

          Zastúpený: Štefan Vancík, konateľ   

                             IČO: 47 575 930         

                             DIČ:  2024045067        / zhotoviteľ nie je plátca DPH/ 

       Bankové spojenie: Tatra banka                              

                             IBAN: SK 02 1100 0000 0029 4600 6189 

                             ďalej len /„zhotoviteľ“/ 

   

 Čl. II. 

  Preambula 

 

 

Objednávateľ  na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup  verejného obstarávania –  Výzvu 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  zákazka s nízkou hodnotou . 

    Čl. III. 

   Predmet dohody 

  

1. Predmetom  tejto dohody je Servis a oprava profesionálnych pračiek.Opis predmetu zákazky 

je uvedený v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

 

 

Čl. IV . 

Dodacie podmienky  

1.  Pri    plnení   tejto   dohody   sa  zhotoviteľ   zaväzuje   dodať predmet zákazky podľa č. III tejto 

     dohody  podľa  potrieb  organizácie   na    základe  písomnej, elektronickej    alebo    telefonickej 

     objednávky: 

 

 telefonicky na kontaktné číslo: 0905 144 248 



 e-mailom na e – mailovú adresu: vancikova@pobox.sk 

 

2.  Zhotoviteľ  sa  nemôže  domáhať  uskutočnenia   servisu  a oprav  profesionálnych pračiek  

     uvedených v prílohe č. 1   
       

 

3.  Miestom dodania je: 

 

     -   Môj Domov“, ZSS  Topoľčany, P.O. Hviezdoslava 66, 955 01  Topoľčany 

     -   prevádzka  Prašice, Slnečná  734/108, 956 22  Prašice 

 

 

 

Čl. V. 

Cena, platobné podmienky 

 

 1.  Cena   za  poskytnutie   služby  je  stanovená  v  súlade  so   zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. 

      o cenách  v  znení  neskorších predpisov ako celková  cena.Cenová   špecifikácia  predmetu 

      dohody  je  uvedená  ako maximálna - celková. 

       

      Celková  cena  za  hodinu  servisných  a opravárenských prác je 21,60 € počas doby plnenia  

      dohody . 

       

      Servis a oprava profesionálnych pračiek typ: 

 

 WW 310 5H- ELECTROLUX 

 FLE 225 FC 

 WW 41 80S – ELECTROLUX 

 

       Príloha: č. 1  

       

 
P. č. 

 

Názov  

 
Cena/ hodina v € 

1. 
Servisné práce 
profesionálnych 
pračiek 

21,60 

 
Cena spolu: 21,60 

 

 

 

2.   Cena  je  splatná  na  základe  faktúr  zhotoviteľa , ktoré budú objednávateľovi odovzdané 

      súčasne  s predmetom  plnenia. Faktúry  musia  obsahovať  náležitosti  daňového dokladu 

      a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.Pre účely tej- 

      to  dohody  sa za deň  úhrady  považuje  deň  odoslania  príslušnej  finančnej  sumy z účtu 

      objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 

 

3.   Zhotoviteľ nie je plátca DPH . Cena je  uvedená ako maximálna – viď Čl.V. 

 



 

                                                                      Čl. VI.   

Možnosť odmietnuť predmet dohody 

 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet dohody z dôvodu nedodržania 
podmienok  poskytnutia  služby  vyšpecifikovaných  touto zmluvou  a to  až do tej doby,kedy 
zhotoviteľ ponúkne riadne plnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 
 
 
                                                                     Čl.VII. 

                                                               Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený  objednávateľovi faktúrovať  

     úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

2.  Ak   zhotoviteľ   nedodrží   termín  plnenia, dohodnutý  v  tejto dohode, uhradí  objednávateľovi  

     zmluvnú  pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu dohody. 

 

 

                                                                   Čl.VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný: 

 

    - dodať    predmet  dohody  objednávateľovi   v požadovanom   rozsahu, množstve,   v termíne  

      48 hodín po objednaní objednávateľom formou písomnou, elektronickou alebo telefonicky 

    - pri   vykonávaní     predmetu      dohody   postupovať  s   odbornou  starostlivosťou , kvalitne 

      a  v súlade s oprávnenými  záujmami  a potrebami objednávateľa, 

    - odovzdať    predmet   dohody    spracovaný  tak, aby    mohol  byť   objednávateľom   použitý 

      k účelu, pre ktorý sa zhotovuje. 

 

2.  V prípade, že predmet  dohody dodaný zhotoviteľom nezodpovedá  rozsahu,množstvu a stavu 

     charakterizovanému touto dohodou, objednávateľ  má  právo  jednostranne vypovedať dohodu. 

 

   

 

                                                                     Čl. IX. 

                                        Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo  škody na veci 

 
1.  Vlastnícke právo k predmetu dohody uvedeného v článku III. prechádza na objednávateľa dňom 
     zaplatenia ceny na bankový účet zhotoviteľa uvedeného vo faktúre. 
2.  Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na objednávateľa  okamihom dodania 

predmetu  dohody.  
    
                                                                       Čl. X.                                                                                      

  Spoločné a záverečné ustanovenia 

1.  Dohoda  nadobúda    platnosť    dňom     jej     podpisu  obidvoma   zmluvnými    stranami 

a účinnosť  po dni zverejnenia   podľa platných  právnych predpisov. Táto  dohoda na dodanie 
poskytnutie      služby sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2017 do  31.03.2019    alebo   do 



vyčerpania fin. limitu nižšieho     ako  5 000,- Eur  podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
odo dňa podpísania dohody.  

 
2.  Nedeliteľnou súčasťou tejto dohody je: príloha č. 1 – „Servis a oprava profesionálnych 

pračiek“.  
 
3. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 

a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému termínu, 
b)  odstúpením od dohody zo strany objednávateľa  kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. 
Odstúpenie od dohody sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

 

4. Táto d o h o d a  je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy 
a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

5. Strany sa dohodli, že na dohodu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6. Strany uzavierajúce túto dohodu prehlasujú, že ju pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

 

V Čeladiciach, dňa  31.03.2017    V Topoľčanoch, dňa  31.03.2017  

 

     ---------------------------------------                                      ---------------------------------------------                              

           zhotoviteľ                                                                                       objednávateľ 

                                                                                                      Ing. Viera Bútorová, riaditeľka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 
 
 
 
 


