Zmluva na dodávku služby 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi



1. Objednávateľ	: Mestský úrad v Trnave
Sídlo			: Trhová 3, 917 71 Trnava
Prevádzka		: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MÚ Trnava  
IČO			: 00 313 114
DIČ                  	: 2021175728
Číslo účtu / banka	: 26925-212/0200 VÚB a.s.
Štatutárny orgán	: JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor
Spoločnosť zapísaná v 
																								/ ďalej len objednávateľ /

a


2. Zhotoviteľ		: 
sídlo			: 
IČO			: 
IČ DPH		: 
Číslo účtu / banka	: 
Štatutárny orgán	: 
Spoločnosť zapísaná  :

									/ ďalej len dodávateľ /


					I. Predmet plnenia zmluvy


Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok v tejto zmluve vykonávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa nasledujúce služby :
	Pranie posteľnej bielizne v súlade s platnou legislatívou a v súlade s odporúčaniami

                   SPČaF SR:	
       1.1.1. Pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami
   	       1.1.2. Dezinfekcia – chemotermodezinfekčný proces prania
  	       1.1.3. Dosahovanie optimálneho pH vypranej bielizne nealergujúceho pokožku
     1.2. Žehlenie vyčistenej bielizne, 
     1.3. preberanie špinavej a odovzdávanie čistej bielizne ako aj sprievodných dokladov k nej  podľa 
            pokynov objednávateľa
     1.4. Expedovanie riadne opranej a vyžehlenej bielizne
     1.5. Triediť, viazať a baliť bielizeň podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa 	
     1.6. Odvoz a dovoz bielizne podľa rozpisu materských škôl je súčasťou poskytovaných služieb 
            dodávateľom
 
II. Dodacie lehoty a miesto dodania

     2.1. Služby uvedené v bode „I. Predmet plnenia zmluvy“  tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať 
      	            v pravidelnom cykle 1- krát mesačne v dohodnuté pracovné dni. Prípadné zmeny dohodnutého 
                  cyklu budú odsúhlasované záväzne telefonicky a potvrdené písomne.
     2.2. Miestom dodania služieb sú sídla materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa.  
            Zoznam týchto zariadení s menami kontaktných osôb za jednotlivé odberné miesta tvorí 
            Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
     2.3. Zhotoviteľ má zabezpečený chod prevádzky aj v čase hospodárskej mobilizácie a mimoriadnych 
            udalostí, preto sa reálne zaväzuje poskytovať predmetné služby objednávateľovi aj v čase krízových 
            situácií.

III. Cena predmetu zmluvy, platobné podmienky

							
       3.1.Cena za vykonanú službu je:  		                          EUR/ks bez DPH      EUR/ks vrátane DPH
 jednotlivo :                                                                                                     
	       - plachta detská rovná a napínacia do rozmeru 120x140 (1,68 m2)  ........                          ........
                   - návliečka na detský paplón do rozmeru 95x140 (1,33 m2)	        ........		       ........	
	       - návliečka na detský vankúš do rozmeru 45x65 (0,29 m2)              ........                          ........	

             mesačne pre cca 1173 súprav :                                                             ........                          ........   

             zmluvné obdobie 1173 súprav na 11 cyklov                                       ........                          ........
			    
        3.2. Bielizeň opakovane praná, prípadne chemicky čistená z dôvodu nadmerného znečistenia alebo   
       z dôvodu ťažšie vyčistiteľných škvŕn bude účtovaná s maximálne 50% prirážkou. Dohodnuté ceny 
       platia len pre štandardizované rozmery detských textílií, špecifikované v tomto článku v bode 1.
 3.3. Prípadné zmeny cien za služby sa budú riešiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
        3.4. Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa.
        3.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa bude vystavovať vždy za 
                kalendárny mesiac na základe dodacieho  listu množstva poskytnutej služby. Dňom úhrady faktúry sa 
                 považuje dátum pripočítania finančnej úhrady na účet zhotoviteľa.


IV. Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa

 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť so zhotoviteľom a poveriť svojich zástupcov, ktorých 
        účasť je nevyhnutná napríklad pri vedení evidenčných dokladov a iných prác, podmieňujúcich plnenie 
        predmetu zmluvy.
4.2. Objednávateľ vystaví pri každom prebratí špinavej bielizne doklad, ktorý bude obsahovať: názov 
       organizácie, presný druh a počet bielizne,  dátum odovzdania bielizne, lehotu dodania bielizne 
       a podpisy osôb zodpovedných za manipuláciu za obe zmluvné strany.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v celosti a v čase, ktorý určuje dohodnutá splatnosť faktúr.
       V prípade oneskorených úhrad je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi  úrok z omeškania vo 
       výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň meškania.



V. Kvalita služieb, reklamácie, hygienické zabezpečenie

5.1. Objednávateľ má právo vyjadriť nespokojnosť s kvalitou služieb, pokiaľ nebude zodpovedať 
       predstavám objednávateľa.
5.2. Prípadné reklamácie prijme zhotoviteľ od objednávateľa do troch pracovných dní od prevzatia zákazky 
       a tieto bezplatne vybaví.
5.3. Zhotoviteľ bude predchádzať prípadným reklamáciám stálym kontaktom s objednávateľom a príčiny 
       operatívne odstráni.
       Kontaktné osoby za zhotoviteľa sú:
       (budú uvedené v prílohe tejto zmluvy)
5.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že má podnikateľské oprávnenie technické a odborné vybavenie na vykonávanie 
       služieb, ktoré sú predmetom zmluvy. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za hygienickú a zdravotnú 
       nezávadnosť ním opratej a dodanej bielizne.
5.5. Predmet zmluvy bude zhotoviteľ realizovať sám vo vlastných výrobných a technologických 
       zariadeniach.


VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmeny tejto zmluvy sú možné iba písomnými dodatkami po vzájomnej dohode zmluvných strán.
6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami a dňom zverejnenia;
       účinnosť dňom prvého odvozu znečistenej bielizne.
   6.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v intervale 1.9.2016 – 31.8.2017. 
   6.4. K skončeniu platnosti tejto zmluvy môže tiež dôjsť na základe písomnej dohody zmluvných strán.
   6.5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou číslovaných písomných 
          dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
   6.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva exempláre 
           zmluvy.
   6.7. Zmluvné strany sa s textom tejto zmluvy oboznámili a na znak súhlasu s jej znením ju dobrovoľne 
           podpísali.

     Na všetky iné prípadné problémy, ktoré nie sú riešené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia   
     obchodného zákonníka.


      V Trnave, dňa 

      Objednávateľ:						Dodávateľ:



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


	Zmluva zverejnená dňa .............................................
 
 	Prílohy: Príloha č. 1 – Zoznam materských škôl 

