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ZMLUVA
o poskytovaní služieb

č.: CUZ-ZM-1-43 /2022 pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne pre prevádzky Centra
účelových zariadení

uzatvorená podľa ustanovení§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodného zákonníka")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/ SWIFT:
(ďalej len „objednávate!'")

a 

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/ SWIFT:
(ďalej len „poskytovateľ")

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13,921 01 Piešťany
Ing. Marcel Moravčík - riaditeľ
42 137 004
SK 2022739697
štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0052 7365
SUBASKBX

MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p.
Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ
52473732
SK212 1034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
GIBASKBX

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení ( ďalej len „ OBCHZ") túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len
,,zmluva").

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom
poskytovateľa zabezpečiť poskytovanie komplexných služieb prania a spojené služby, ako sú
chemické čistenie, sušenie, žehlenie, skladanie, triedenie, balenie, finišovanie, naloženie, vyloženie,
odvoz a dovoz hotelovej bielizne zo stredísk a· prevádzok CÚZ a záväzok objednávateľa riadne a
včas poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ne poskytovateľovi cenu určenú v súlade s článkom
III. tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať poskytovanie predmetu zmluvy pre odberné miesto/a
objednávateľa
• Spišská Nová Ves, Predná Hora 13,053 31 Novoveská Huta

3. Na účely tejto zmluvy sa zabezpečením poskytovania služieb rozumie:
a) fyzické prevzatie použitej bielizne z odberného miesta podľa ods. 2 tohto článku od zamestnancov
objednávateľa,
b) pranie/ chemické čistenie bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a lehotách stanovených touto
zmluvou,



c) fyzické odovzdanie vypranej, vyžehlenej a zabalenej bielizne v odbernom mieste podľa ods. 2 tohto
článku zamestnancom objednávateľa.
4. Proces prania musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť
bielizne a narušujú stálu farebnosť bielizne.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že druh a množstvo bielizne určí objednávateľ v jednotlivých
objednávkach.

Článok II.
Miesto, čas a spôsob plnenia

1. Miestom dodania a prevzatia predmetu tejto zmluvy je stredisko:
• Spišská Nová Ves, Predná Hora 13, 053 31 Novoveská Huta

2. Kontaktné osoby zmluvných strán:
Kontaktná osoba objednávateľa:

Mgr. Dana Mahútová dana.mahutova@minv.sk
···················································· 

Kontaktná osoba poskytovateľa: Ing. Ivana Lešková
3. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky týkajúce sa prebratia a odovzdania predmetu zákazky

(množstvo a termín) bude objednávateľ oznamovať poskytovateľovi e mailom:
pracovna@mepos.sk, poprípade telefonicky na tel. čísle: 0905277382 v intervaloch podľa potreby
a to v dostatočnom časovom predstihu. Dovoz a odvoz predmetu zákazky bude realizovaný počas
pracovných dní v čase od 7:00 hod do 14:00 hod., pričom zmena je možná po vzájomne dohode.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní predmetu zákazky - bielizne potvrdia túto
skutočnosť v dodacom liste -preberací protokol. Podstatnými náležitosťami preberacieho protokolu
bude množstvo bielizne podľa sortimentu.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať vhodný technologický postup pri praní, žehlení bielizne
a chemickom čistení a dodať predmet zákazky v predpísanej kvalite. Bielizeň bude objednávateľovi
dodaná uložená v hygienicky čistých a zdravotne nezávadných obaloch.

6. Poskytovateľ sa zaväzuje s prevzatým predmetom zmluvy počas prania a skladovania zaobchádzať
čo s najväčšou šetrnosťou a to tak, aby jeho zavinením nedošlo k poškodeniu, respektíve k strate
a zabezpečiť odvoz a dovoz bielizne.

7. Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť bielizeň roztriedenú v balíkoch samostatne podľa sortimentu,
zvlášť znečistenú bielizeň nahlásiť pri odovzdávaní poskytovateľovi.

8. Objednávateľje zodpovedný za riadne prebratie vyčistenej bielizne. Zamestnanec objednávateľa pri
každom odovzdaní vyčistenej bielizne vykoná jej fyzickú kontrolu, a to najmä overením čistoty
bielizne a nepoškodenia obalu bielizne. Po fyzickej kontrole zamestnanec objednávateľa potvrdí
prevzatie bielizne na dodacom liste.

9. V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri odovzdávaní a prebratí bielizne zamestnanec
objednávateľa alebo poskytovateľ zistí nezrovnalosti, najmä chyby a vady čistenia, bielizeň
nepreberie a vystaví protokol o zistení nezrovnalostí. Poskytovateľje povinný zabezpečiť na vlastné
náklady odstránenie zistených vád a chýb obratom, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

1 O. V prípade, že objednávateľ od platnosti a účinnosti tejto zmluvy uplatní voči poskytovateľovi viac
ako tri reklamácie, bude sa to považovať za nedodržanie zmluvných podmienok a uvedené je
dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. Uznaná a riadne vybavená reklamácia podľa čl.
IV. sa nepovažuje za nedodržanie zmluvných podmienok a nie je dôvodom k okamžitému
odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11. Poskytovateľ zodpovedá za prípadnú stratu, zámenu alebo poškodenie bielizne. V prípade vzniku
škody objednávateľa, ktorá bola spôsobená poskytovateľom, je poskytovateľ povinný nahradiť
vzniknutú škodu v plnej výške.



12. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou, v súlade s technologickým štandardom v tejto oblasti, v súlade so zásadami hygieny
pre danú oblasť poskytovaných služieb a v súlade so všetkými platnými súvisiacimi normami EÚ a
všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike.

13. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu bielizne určenej na pranie,
ak túto nevhodnosť mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ v takom
prípade pranie takejto bielizne nezačne a vyžiada si stanovisko objednávateľa. Takúto bielizeií.
vyperie poskytovateľ iba vtedy, ak objednávateľ na vypraní bielizne písomne trvá. Za porušenie
tejto povinnosti zodpovedá poskytovateľ a jej porušenie je pre objednávateľa dôvodom na
odstúpenie od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie.

14. Poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v
termínoch a lehotách dojednaných v tejto zmluve.

15. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá poskytovateľ.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a je uvedená
v prílohe č. l k tejto zmluve. V prílohe č. 1 sú uvedené predpokladané počty kusov stanovené
na základe minulého obdobia. Skutočný počet bude uvádzaný vždy v konkrétnej objednávke podľa
aktuálnych potrieb objednávateľa.

• Cena za predmet zmluvy pre odberné miesto: Spišská Nová Ves, Predná Hora 13, 053
31 Novoveská Huta je 12 273,40 ElJR bez DPH
(slovom:dvanásťtisícdvestosedemdesiattri eur a štyridsať eurocentov), v zmysle cenníka
jednotkových cien uvedených v prílohe č. l, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

K tejto cene bude v čase fakturácie pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. Daň z pridanej
hodnoty je v čase uzatvorenia zmluvy 10%. Jednotkové ceny môžu byť po dohode zmluvných strán
zvýšené o mieru inflácie v SR potvrdenú Štatistickým úradom SR, formou podpísaného dodatku k
tejto zmluve.

2. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na fakturácií prevzatého predmetu zákazky po dodaní, na
základe faktúry predávajúceho. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane
potvrdených dodacích listov. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu alebo prílohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na jej
opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej
opätovnom doručení objednávateľovi. Predávajúci .je povinný poskytnuté služby fakturovať na
samostatných faktúrach za každé stredisko.

3. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. D110m splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu

objednávateľa na účet poskytovateľa.
5. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
6. Objednávateľ nie je povinný objednať/vyčerpať uvedené konkrétne množstvá sortimentu.
7. Cena dopravy predmetu zákazky a štandardné balenie je zahrnuté v cene predmetu zákazky.

Článok IV.
Záruka za akosť, reklamácie vád



1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zákazky v čase jej odovzdávania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zákazky zodpovedá
poskytovateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných inform ácií
uvedených na etikete o ošetrení textilných výrobkov nachádzajúcich sa na veci a dodávateľ ani pri
vynaložení riadnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, ani v prípade, ak na ich
nevhodnosť, ani v prípade, ak na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval.

3. Objednávateľ je povinný prehliadnuť si predmet zákazky, na ktorom bola poskytnutá služba hneď
pri jeho preberaní alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr.

4. Objednávateľ má právo reklamovať kvalitu vykonanej služby alebo poškodenej veci do 5 dní odo
dňa prevzatia predmetu zákazky. Reklamácia môže byť uznaná len v prípade, ak predmet zákazky
nebol do momentu reklamácie používaný a ak pri uplatnení reklamácie bol odovzdaný na
posúdenie objednávateľovi.

5. K riešeniu prípadných reklamácií množstva alebo kvality predmetu plnenia tejto dohody
poskytovateľ označuje ako oprávneného: ln . Ivanu Leškovú . Ob'ednávateľ za svoju stranu
označuje ako oprávneného: Mgr. Dana Mahútová dana.mahutova@minv.sk

Článok V.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, ak objednávateľ neuhradí fakturovanú cenu v lehote splatnosti, je poskytovateľ od
prvého dňa omeškania oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy
za každý aj začatý deň omeškania až do dňa zaplatenia fakturovanej ceny (vrátane).

2. V prípade, ak poskytovateľ nedodá predmet zákazky v dohodnutej lehote, je objednávateľ od
prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 20%
z ceny predmetnej objednávky za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody. V prípade, ak k dodaniu služby v stanovenom
čase nedôjde 3x po sebe alebo 3 po sebe nasledujúce dni, objednávateľ so vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy.

3. Za každé porušenie ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti si môže objednávateľ uplatniť voči
poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR (slovomjednosto eur).

4. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať aj náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom výška zmluvnej pokuty sa
nezapočítava na náhradu škody.

Článok VI.
Protikorupčná doložka

1. Pri plnení tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie.

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov,
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu zmluvy
neponúka, ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné
prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo
pohostenia zamestnancovi objednávateľa, za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej
funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie
alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri podnikateľskej
činnosti.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi Objednávateľa
akékoľvek podozrenie na porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku zmluvy a byť plne
súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.



4. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyssie uvedených ustanovení tohto článku zmluvy
poskytovateľom je objednávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od
zmluvy, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby poskytovateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo
zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo porušenie
protikorupčného správania, odškodní objednávateľa v maximálne možnom rozsahu podľa platných
právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté
v súvislosti s porušením tohto článku zmluvy.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny tejto zmluvy sa vyžadujú formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma
zmluvnými stranami vyhotovenom v 4 origináloch.

2. Práva a povinností zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky
OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou

predovšetkým dohodou.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je uzatvorená na dobu určitú 24
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

5. Túto zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
6. Zmluvné strany môžu bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu. Výpoveď musí byť v písomnej

forme a riadne doručená druhej strane. Výpovedná lehota objednávateľa je jednomesačná a začína
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane. Výpovedná lehota poskytovateľa je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1. --jednotkový cenník a sortiment/opis predmetu zákazky

O 6 -00- 2022 
v Bratislave, dňa . v Spišskej Novej Vsi, dňa 30.5.2022

ll !l 


