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ZZZZMLUVA O ZABEZPEČENÍ MLUVA O ZABEZPEČENÍ MLUVA O ZABEZPEČENÍ MLUVA O ZABEZPEČENÍ PRANIAPRANIAPRANIAPRANIA  A ŽEHLENIA  A ŽEHLENIA  A ŽEHLENIA  A ŽEHLENIA PRÁDLA PRÁDLA PRÁDLA PRÁDLA    
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
medzi týmito zmluvnými stranami   

 
PoskytovateľPoskytovateľPoskytovateľPoskytovateľ::::    CITONOVA s.r.oCITONOVA s.r.oCITONOVA s.r.oCITONOVA s.r.o    
Sídlo: L.Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica  
Zastúpený:                    Domenik Ján konateľ           
IČO: 366 380 64 
DIČ: 2022006041 
Bankové spojenie: 2627098303 / 1100 Tatra Banka a.s 
IBAN:  SK4611000000002627098303 
Kontaktná osoba:         Domenik Ján,  048 / 413 4150  
(ďalej len „PPPPoskytovateľoskytovateľoskytovateľoskytovateľ“) 
 

aaaa    
 
ObObObObjednávateľjednávateľjednávateľjednávateľ::::    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v KošiciachRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach    
Sídlo:  Ipeľská 1, 040 11 Košice 
Zastúpený:  MUDr. Margita Kaplanová  regionálny hygienik 
IČO: 00 606 723 
DIČ:                        2020928052 
IČ DPH: SK 2020928052 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK6481800000007000134588    
Kontaktná osoba: Lengyel Ladislav ,  055 / 7860 128 
(ďalej len „OOOObjednávateľbjednávateľbjednávateľbjednávateľ“)   

    
    
    

IIII. Predmet zmluvy. Predmet zmluvy. Predmet zmluvy. Predmet zmluvy    
    

1.  Poskytovateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania zákazky vedeného      
pod spisovým číslom A/2016/06717 podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní : „Pranie a žehlenie prádla“„Pranie a žehlenie prádla“„Pranie a žehlenie prádla“„Pranie a žehlenie prádla“ 

2.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve bude 
zabezpečovať pre potreby Objednávateľa pranie a žehlenie prádla. 

3. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy vo vlastnej práčovni . 
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za vykonávanie predmetu zmluvy 

dohodnutú  cenu v dohodnutom termíne. 
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IIIIIIII. . . . Práva aPráva aPráva aPráva a    povinnosti zmluvných stránpovinnosti zmluvných stránpovinnosti zmluvných stránpovinnosti zmluvných strán    
    

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetok dovoz a odvoz prádla zabezpečí Poskytovateľ. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí pranie a žehlenie prádla do 

10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia prádla. 
3. Objednávateľ vypracuje harmonogram zberu resp. dovozu prádla na celé obdobie 

predmetu zákazky t.j na roky 2017 a 2018. 
4. V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním služby podľa bodu č.2 tohto článku 

sa poskytovateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej na 
faktúre za príslušný mesiac v ktorom došlo k omeškaniu.  

                       
    
    

IIIIIIIIIIII. Cena a platobné podmienky. Cena a platobné podmienky. Cena a platobné podmienky. Cena a platobné podmienky    
    

1. Cena za predmet zákazky je dohodnutá na 0,60€ bez DPH za 1kg prádla. Cena za 
predmet zákazky je cena vrátane dopravy. 

2. Objednávateľ požaduje, aby Poskytovateľ uvádzal pri dodaní prádla na dodacom liste 
a na zúčtovacej faktúre za mesiac množstva prádla v kg. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy mesačne 
pozadu na základe Poskytovateľom vystavenej  faktúry.  

4. Poskytovateľ vystaví faktúru za príslušný kalendárny mesiac do 10 dní 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry vzniká 

Poskytovateľovi  právo uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

    
    
    

IIIIV. Záručná doba a zodpovednosť za vadyV. Záručná doba a zodpovednosť za vadyV. Záručná doba a zodpovednosť za vadyV. Záručná doba a zodpovednosť za vady    
    

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pranie a žehlenie prádla v súlade s platnými 
odbornými a hygienickými normami. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, v zmysle platných predpisov vzťahujúcich sa k 
predmetu tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný pri preberaní vypratého prádla skontrolovať, či nedošlo k 
jeho poškodeniu, skontrolovať kvalitu prania a prekontrolovať počet kusov prádla. V 
prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ povinný ihneď pri preberaní prádla 
tieto nedostatky reklamovať u Poskytovateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný oprávnenú reklamáciu vybaviť v čo najkratšom čase 
najneskôr však do nasledujúceho zberu. 
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V. Platnosť zmluvyV. Platnosť zmluvyV. Platnosť zmluvyV. Platnosť zmluvy    
    

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01.01.2017 do 31.12.2018. 
 

    
    
    

VI. Záverečné ustanoveniaVI. Záverečné ustanoveniaVI. Záverečné ustanoveniaVI. Záverečné ustanovenia    
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v CRZ. 
2. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno vykonať len  písomnou formou po vzájomnej 

dohode  zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov. 
3. Táto Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo písomne vypovedať túto Zmluvu 
aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1mesiac a začína plynúť od prvého 
kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

 
 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom (1) rovnopise. 
5. Zmluvné strany si Zmluvu o zabezpečení prania prádla prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
 
 
 
 
V Košiciach..................................... 
 
 
 
                   Poskytovateľ                                                               Objednávateľ 
 
 
 
            .........................................                                          ............................................... 
                     Domanik Ján                                                     MUDr. Margita Kaplanová 
                          konateľ                                                                regionálny hygienik 


