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Rámcová dohoda 
č. 8/2017 

 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2, § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka  a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany: 

 
Kupujúci: 
Názov                         :    Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo :   Jelšavská 404, 026 01  Dolný Kubín - Kňažia 
IČO :    00891479 
DIČ :   2020424329 
IČ DPH : SK2020424329 
Zastúpený :   Ing. Adriana Bellová, riaditeľka 
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 
Číslo účtu   :   SK02 8180 0000 0070 0054 3007 
Tel.   :  043/5863139, 0905 754413 
e-mail   :  sekretariat@sospknazia.sk 
 
(ďalej len „kupujúci“ ) 
 
 
Predávajúci:  
Obchodné meno  :   Mária Buganová 
Číslo živn. registra : 507-3058, Okresný úrad Námestovo 
Sídlo :   Florinová 872/18, 029 01  Námestovo 
IČO :   34418237 
DIČ : 1021517541 
IČ DPH : SK1021517541 
Zastúpený :   Ing. Lenka Buganová 
Bankové spojenie :   Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu   :   SK27 0900 0000 0000 5421 2332 
Tel. :   0904 373815 
E-mail :  buganova.maria@gmail.com 
 
(ďalej len „predávajúci“ ) 

 
 
 

Článok II. 
Definície pojmov pre účely tejto dohody 

 
- Kupujúci znamená  :právnická osoba, ktorá je uvedená v  Čl. I.  
- Miesto plnenia         :sídlo kupujúceho dohodnuté v objednávke; 

         -   Služba : predmet  verejného obstarávania –    Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a 
obrusov do 2m (ďalej aj ako  „predmet kúpy“). Bližšia špecifikácia predmetu kúpy sa 
nachádza v Prílohe tejto  rámcovej dohody, tovar zodpovedá príslušným CPV kódom; 

- CPV                        : spoločný slovník obstarávania; 
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- EHK                       : norma kontroly obchodnej kvality; 
- VO       : verejné obstarávanie. 

 
 
Rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania formou prieskumu trhu. 
 
        

Článok III. 
Predmet dohody 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto dohody je poskytnutie služby – pranie posteľnej bielizne a textílií, 
žehlenie posteľnej bielizne a textílií a expedovanie opratej a vyžehlenej bielizne a textílií do miesta 
určenia. Špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe tejto dohody.  
 
2. Plnenie bude realizované formou písomných objednávok podľa potrieb kupujúceho, v ktorých 
vyšpecifikuje najmä druh predmetu dohody a jeho množstvo, po dobu platnosti dohody. Tovar bude 
dodaný za podmienok stanovených v tejto dohode v najlepšej kvalite.    
        
 

Článok IV. 
                                         Podmienky a spôsob objednávok  

 
1. Táto rámcová dohoda podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky stanovenia 
predpokladaného množstva a ceny tovaru, a stanovuje spôsob objednávok v určenom období.   
Predpokladané množstvo objednaného tovaru t.j. predpokladaná spotreba tovaru zo strany 
kupujúceho je uvedené v Prílohe tejto dohody.  
 
2. Odvoz a dovoz bielizne a textílií je súčasťou poskytovaných služeb predávajúceho. Minimálne 
množstvo objednávok je desať súprav posteľného prádla. Cenová ponuka je súčasťou dohody. 
Odvoz špinavého prádla sa uskutoční do 24 hodín po odoslaní objednávky. Dovoz opratého a 
ožehleného prádla sa uskutoční do 5 kalendárnych dní. Znečistené a vypraté prádlo bude odvážané 
a dovážané samostatne, aby sa dodržala podmienka nekríženia špinavej a čistej bielizne. Odvoz a 
dovoz sa uskutoční v pracovných dňoch pondelok – piatok od 07.00 do 14.00 hod. 
 
3. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade potreby objednať službu telefonicky s tým, že následne 
vystaví aj písomnú objednávku. 
 

 
Článok V. 

Doba platnosti dohody 
 
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 24 mesiacov.  
 
 

Článok VI. 
Miesto dodania a dodacie podmienky 

 
1. Miesto dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim pre plnenie je priemyselná práčovňa a 
čistiareň, Námestovo, tel. spojenie: 043/5523576, mobil: 0904 373815. Miesto na preberanie a 
odovzdávanie čistej a špinavej bielizne je Stredná odborná škola polytechnická. Jednotlivé práce sa 
budú vykonávať podľa aktuálnej potreby na základe objednávok.   



 3 

 
2. Predávajúci dodá tovar na dohodnuté miesto na svoje vlastné nebezpečenstvo a náklady. 
 
 

Článok VII. 
Kúpna cena  

 
1. Kúpna cena tovaru  je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán a podľa Prílohy ako výsledok verejného 
obstarávania. 
 
2. Kúpna cena podľa tejto dohody je vrátane dopravy do miesta plnenia. 
 
3. Ceny v prílohe sú uvedené bez DPH. Prípadné zmeny cien za vykonané služby sa budú riešiť 
vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade zmeny cien porovnateľných 
služieb na relevantnom trhu smerom k ich zníženiu oproti cenám služieb upravených touto dohodou 
si zmluvné strany tejto dohody dohodli spôsob zisťovania cien podľa ust. ods. 4 tohto Čl. tejto 
dohody. Relevantným trhom na účely tejto dohody je trh na území Slovenskej republiky.  
 
4. Na účely zisťovania cien z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto Čl. tejto dohody si zmluvné strany 
tejto dohody dojednali nasledovný spôsob zisťovania cien: 
- ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto dohody je oprávnená druhej zmluvnej strane predložiť tri 
cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné služby, ktoré musia obsahovať označenie 
dodávateľa služieb, jeho sídlo, identifikačné číslo a cenu, za ktorú službu ponúka, 
- pokiaľ všetky tri cenové ponuky uvedené v ods. 1 na identické alebo zastupiteľné služby sú nižšie 
ako ceny služby dojednané touto dohodou, je predávajúci povinný znížiť kúpnu cenu služby 
a vyrovnať ju s cenovou úrovňou rovnajúcou sa priemeru medzi uvedenými tromi najnižšími 
cenami zistenými na trhu. 
 
5. Zmluvné strany tejto dohody sa dohodli, že obdobím, za ktoré sa ceny podľa ods. 3 a 4 tohto Čl. 
tejto zmluvy porovnávajú, je obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich ostatnej 
zmene ceny podľa tejto rámcovej dohody.  
 
6. V prípade, ak predávajúci nezníži cenu za tovar v zmysle ods. 3,4 a 5 tohto článku,  kupujúci si 
vyhradzuje právo objednávať a odoberať tovar od iného dodávateľa než predávajúceho a takéto 
konanie kupujúceho sa nepovažuje za porušenie tejto dohody. Tým nie je dotknuté právo 
kupujúceho odstúpiť od tejto dohody v zmysle Čl. XIII. ods. 2 tejto dohody.  
 
7.  Kupujúci neposkytne na plnenie predmetu dohody preddavok (zálohu).   

 
  

Článok VIII. 
Platobné podmienky a fakturácia. 

 
1. Predávajúci vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými kópiami objednávok na kupujúceho do 10 
pracovných dní  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.  
 
2. Kupujúci je povinný  zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim. Platba za 
vykonané služby sa bude uskutočňovať bezhotovostne. 
 
3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je 
deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 
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4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinný prílohu -  
kópiu objednávky, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou.  
 
5. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať 
číslo tejto  rámcovej zmluvy a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.  
 
 

Článok IX. 
Povinnosti predávajúceho. 

 
1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu službu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu 
tejto zmluvy, a v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite na predmet zákazky: 

„Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a obrusov do 2m”. Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že bude 
kupujúcemu dodávať tovar nepoškodený v najlepšej kvalite, podľa aktuálnej potreby kupujúceho.  
   
2. Predávajúci predáva tovar bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích 
osôb k cudzej veci. 
 
3. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v tejto dohode spôsobom uvedeným 
v tejto dohode. 
 

 
Článok X. 

Záručné podmienky 
 

1. Predmet kúpy podľa tejto dohody je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v množstve, kvalite 
a prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode. Kupujúci má právo vyjadriť 
nespokojnosť s kvalitou služeb podia tejto dohody, pokiaľ nebude zodpovedať jeho predstavám.  
 
2. Prípadné reklamácie prijme predávajúci od kupujúceho do troch pracovných dní od odovzdania 
splnenej objednávky.  
 
3. Predávajúci bude predchádzať prípadným reklamáciám stálym kontaktom s kupujúcim a príčiny 
operativně bez odkladu riešiť. 
 
4. Reklamácie sa nevzťahujú na vady, ktoré vznikli dlhodobým užívaním predmetu dohody, resp. 
poškodením pri ich používaním. 
     
5. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, nekvalita) prechádza na kupujúceho 
v momente odovzdania – prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu 
pri prevzatí tovaru kupujúcim skontrolovať kompletnosť, kvalitu tovaru.  
6. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto dohody /z dôvodov nepriaznivých 
okolností na strane predávajúceho/ poskytnúť službu podľa čiastkovej objednávky, kupujúci si 
vyhradzuje právo zabezpečiť službu zodpovedajúcej kvality od iného predávajúceho v množstve 
nevyhnutnom na pokrytie  časovej tiesne. 
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Článok XI. 
Sankcie 

 
1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa Čl.VII. tejto dohody v termíne 
určenom podľa Čl. VIII tejto dohody,  má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
2. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto dohode, má kupujúci 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny stanovenej pre konkrétny tovar podľa 
Prílohy k tejto dohode. 
 
3. Predávajúci i kupujúci je oprávnený žiadať navyše náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená 
porušením resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. 
  
 

Článok XII. 
Zánik a vypovedanie dohody. 

 
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru na základe potvrdenej objednávky o viac 
ako 5 dní po lehote uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto dohody si kupujúci vyhradzuje právo okamžite 
od dohody písomne odstúpiť. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto dohody aj v prípade 
opakovaných chybných dodávok tovaru na základe doručenej objednávky. 
 
2.  Kupujúci má právo odstúpiť od tejto dohody aj v prípade, ak dostane ponuku na kvalitatívne 
porovnateľné tovary od iného subjektu za   kúpnu cenu nižšiu ako stanovenú podľa ust. ods. 3,4 a 5 
Čl. VII tejto dohody. V tomto prípade má kupujúci povinnosť navrhnúť predávajúcemu zníženie 
ceny predmetu dodávky v súlade s transparentnou ponukou. Predávajúci má povinnosť zaujať 
stanovisko k navrhovanému zníženiu ceny do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kupujúcim. 
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na navrhovanom znížení ceny, kupujúci má právo odstúpiť 
od  dohody. 
 
3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od dohody a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej 
vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné 
porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej 
z tejto dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch 
zásahu vyššej moci a úradných miest. 
 
4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede 
podanej  kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac a v prípade výpovede podanej predávajúcim je 
výpovedná lehota 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede druhej zmluvnej strany. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna 
zmluvná strana škodu druhej zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej 
preukázanej výške. 
 
5. V prípade odstúpenia od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú 
však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušením zmluvných 
povinností. 
 
6. Účinky odstúpenia od dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
dohody druhej zmluvnej strane. 
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Článok XIII. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia. 

 
 
1. Jednotlivé ustanovenia tejto dohody môžu byť menené , doplňované, resp. rušené iba písomnou 
formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto dohody, uvedené v dodatkoch, 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.   
 
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 
 
3. Táto  dohoda je vypracovaná v dvoch  vyhotoveniach. Kupujúci a predávajúci obdrží jedno 
vyhotovenie.  
 
4. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania dohody zmluvnými stranami. Dohoda nadobúda 
účinnosť prvým nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha : 

„ Podrobný popis predmetu obstarávania a špecifikácia obstarávanej služby“ 

„ Zmluvná cena obstarávanej služby podľa špecifikácie a pri uzatváraní čiastkových zmlúv“ - 

„ Cenová ponuka služby“ 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú , že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa 28. 02 .2017 
 
 
 
 
Predávajúci:                                      Kupujúci: 
 
 
 
 
 
                      
........................................................                                    ..................................................            
      Ing. Lenka Buganová      Ing. Adriana Bellová 
             riaditeľka SOŠP 
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode č. 8/2017 
 
Verejný obstarávateľ: 
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín 
IČO: 00891479 
 
Názov zákazky: Pranie posteľnej bielizne 
 
Konečné vyhodnotenie (poradie podia kritéria na vyhodnotenie ponuky): 
 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa 23.02.2017 
 
 
 
Veľká obliečka (3800 ks)  0,59 Eur/ks  bez DPH 
Malá obliečka (3800 ks)  0,21 Eur/ks  bez DPH 
Plachta (3800 ks)   0,33 Eur/ks bez DPH 
Obrus do 2m (100 ks)   0,40 Eur/ks bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


