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Zmluva na poskytnutie služby č. ............./2019 

„Upratovanie priestorov školy a školského internátu“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva) 

  

Poskytovateľ: 

Názov:                                                                                                                                                                                        

Sídlo:                                                                                                                                                                                    

Štatutárny zástupca:                                                                                                                                                                  

IČO:                                                                                                                                                                                        

DIČ:                                                                                                                                                                                   

bankové spojenie:                                                                                                                                                                                                               

č. účtu v IBAN tvare:                                                                                                                                                                    

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 

na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: 

a 

Kupujúci:  

Názov:                             Spojená škola internátna    
Adresa:                             Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina       
riaditeľka:                         Ing. Mária Valjašková    
IČO:                                   36142131 
Nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie:          Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                        7000103191/8180    
IBAN:                                 SK03 8180 0000 0070 0010 3191    
Registrácia:                      Okresný úrad Žilina, číslo: S/2013/00051-4 zo dňa 16.12.2013 
 

osoba poverená konať v mene predávajúceho, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 
na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: 
(ďalej len „predávajúci“ a „kupujúci“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby ako výsledok postupu verejného 

obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona 

Článok I                                                                                                                                                                                              

Predmet Zmluvy na poskytovanie služby 

1. Predmetom plnenia je poskytnutie služby – upratovanie priestorov školy a školského 

internátu  Strednej školy internátnej, Fatranská 3321/22, Žilina, podľa predloženej 

špecifikácie  priestorov (m2) a spôsobu poskytnutia služby 
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2. Predmet dohody a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu 

obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu 

podľa jednotlivých položiek zákazky 

3. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutej 

služby poskytovateľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii 

uvedenej v zmluve. 

4. Poskytovateľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu (s výnimkou dopravy, 

osobného odovzdania dodávky) 

 

Článok II                                                                                                                                                                

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy na poskytovanie služby 

 

1. Poskytovateľ bude poskytovať službu predmetu zákazky – upratovanie  priestorov školy 

a školského internátu na svoje náklady, použitím vlastných čistiacich prostriedkov 

a čistiaceho náradia v stanovenom režime, pravidelne (denne počas pracovného týždňa,        

2 x počas pracovného týždňa (..................) a 1 x počas pracovného týždňa (..........) a to podľa 

technickej špecifikácia, ktorá bola predložená do ponuky  v dňoch podľa dohody s úspešným 

uchádzačom 

2. Poskytovateľ  sa zaväzuje uskutočňovať poskytovanie služby v požadovanej kvalite 

a v požadovanom rozsahu  

3. Miestom plnenie je sídlo kupujúceho: 

Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina;   

kontaktná a zodpovedná osoba kupujúceho Dana Sedláková, hospodárka školy. 

4. Mesačné plnenie predmetu zmluvy  je splnené podpísaním pracovných výkazov predložených  

zo strany poskytovateľa a podpisom prevzatia úplného predmetu zákazky kontaktnou 

osobou.  

5. Poskytovateľ oznámi kupujúcemu nacionálie osôb, ktoré budú reálne poskytovať službu, 

včítane čísla OP a trvalého bydliska.  

6. Kupujúci, prostredníctvom určenej osoby – hospodárky - zaškolí zamestnancov poskytovateľa 

služby na obsluhu kódovania budovy a títo budú niesť za zakódovanie budovy zodpovednosť 

v plnom rozsahu. 

7. Kupujúci odovzdá poskytovateľovi sadu kľúčov od objektu a od jednotlivých vnútorných dverí 

na základe zoznamu miestností a dverí a poskytovateľ tieto kľúče protokolárne preberie. 

8. Kupujúci určí priestory na vysýpanie smetí a poskytovateľ je povinný ich riadne vysýpať do 

príslušných kontajnerov a ich okolí udržiavať čistotu a poriadok. 

9. Kupujúci poskytne poskytovateľovi služby uzamykateľné priestory na odkladanie pracovných 

pomôcok a osobných vecí jeho zamestnancov, počas výkonu práce. 

10. V pracovné dni, po 20:00 hod musí byť budova školy opustená a v dni pracovného voľna 

a pokoja nie je dovolené do budovy vstupovať, okrem prípadov osobitne dohodnutých 

zástupcom kupujúceho: 

 Prípady školení a iných akcií, ktoré sa budú konať  

 Prípady nárazových a mimoriadnych upratovacích služieb 

             Osobitne bude upravovaný upratovací režim počas  prázdninových období. 

11. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné  predmetu zákazky, budú kupujúcim písomne –             

e-mailom reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade 

oprávnenej reklamácie je poskytujúci je povinný urobiť nápravu;  na svoje náklady v termíne 
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do 2 pracovných dní od nahlásenia reklamácie, povinný reklamovanú službu uskutočniť 

v 100%  kvalite.  

Pre takéto prípady je dohodnutá sankcia – zníženie ceny až do 23% 

12. Kupujúci môže rozšíriť predmet zákazky samostatnou objednávkou, v ktorej uvedie 

požadovanú službu, jej rozsah a termín dodania. Poskytnutie takejto služby sa bude 

fakturovať osobitne, ale bude započítané do celkovej možnej hodnoty zákazky určenej 

limitom pre zákazky nízkej hodnoty - 69 999,99 € bez DPH, za celé obdobie trvania 

zmluvného vzťahu 

13. Počas obdobia trvania letných prázdnin (júl, august) sa poskytovateľ zaväzuje, že bude 

vykonávať poskytovanie služby v upravenom (zníženom) časovom rozsahu, zohľadňujúcom 

školské prázdniny – odstávka internátu, prerušenie školského vyučovania, a to podľa žiadosti 

zástupcu kupujúceho. 

 

Článok III                                                                                                                                                                 

Cena a platobné podmienky  

 

Cena  za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa 

Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je: 

Cena za 1 mesiac poskytovanej služby  .........................................................€ bez DPH 

                                               % DPH           .........................................................€  

 

Cena za 1 mesiac poskytovania služby  ...........................................................€ s DPH 

 

 

Hodinová sadzba za poskytované služby                                                                                                                         

nad rámec technickej špecifikácie                                                                                                        

(predpoklad 100 hodín ročne)                                                                                                                                   

uveďte cenu za 1 hod                  ....................................................................€ bez DPH 

                                                    % DPH   ...........................................................€ 

 

Cena spolu za 1 hod poskytnutej služby .......................................................€ s DPH 

 

 

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou 

tejto Zmluvy. 

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny  uvedené v Prílohe č. 1 záväzné a nemenné.                                     

Kúpna cena – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I tejto 

Zmluvy na poskytovanie služby. 
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Článok IV                                                                                                                                                               

Doba plnenia a možnosti ukončenia Rámcovej dohody 

 

1. Zmluva na poskytovanie služby  sa uzatvára:  

 na dobu určitú od 1. 4. 2019 predpoklad do 31. 3. 2023 

lehota možného trvania zmluvy na poskytovanie služby bude stanovená na základe 

ponuky úspešného uchádzača  

 najdlhšie však do vyčerpania finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou 

určenou § 5 Finančné limity, ods. (3), písm. a), t. j. do maximálnej hodnoty 

69 999,99  EUR bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr 

2. Zmluvu na poskytovanie služby je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť: 

 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán 

 Písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom 

poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť  od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane. 

3. Podstatným porušením zmluvy na poskytnutie služby poskytovateľom sa na účely tejto 

dohody rozumie  

 Nedodržiavanie harmonogramu poskytovania služieb– o viac ako 5 pracovných dní, 

od požadovanej lehoty  plnenia – na ktoré bol poskytovateľ opakovane a bezvýsledne 

upozornený a neurobil okamžitú nápravu  

 napriek opakovaným výzvam kupujúceho nedodržiava podmienky Zmluvy na 

poskytovanie služby ohľadom kúpnej ceny, odstraňovania nedostatkov, 

nedodržiavania dodacích lehôt 

4. Ukončenie účinnosti Zmluvy na poskytovanie služby z uvedených dôvodov nemá za následok 

zánik povinností zmluvných strán z plnenia predmetu zákazky až do termínu skončenia 

platnosti Zmluvy na poskytovanie služby 

Článok V                                                                                                                                                         

Záverečné ustanovenia  

1. Zmluva na poskytovanie služby je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá 

zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy na 

poskytovanie služby, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že sú im známe okolnosti, 

ktoré by im bránili platne uzavrieť  túto Rámcovú dohodu. V prípade, že takáto okolnosť 

existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto 

vyhlásenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu na poskytovanie služby si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy na poskytovanie služby je možné vykonať iba 

písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami 

5. Zmluva na poskytovanie služby je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je 

účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení kupujúcim, v súlade s predpismi o zverejňovaní 

zmlúv. 
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6. Táto Zmluva na poskytovanie služby je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú prílohy: 

 Príloha č. 1 – Súhrnný formulár návrhu uchádzača predložený ako súčasť  ponuky  

dňa .................... 

 Príloha č. 2 – Tabuľka technickej špecifikácie predmetu zákazky, predložená ako 

súčasť ponuky dňa ..................... 

 

 

V ....................., dňa ..................................... V Žiline, dňa ....................................... 

 

 

....................................................................... ............................................................. 

   Meno, priezvisko a funkcia                                                                Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy 

             za poskytovateľa za kupujúceho 

 


