
Zmluva  č. 02/2018 
Prenájom, dodávka, montáž, servis hygienických zariadení - dávkovačov 

uzatvorená v zmysle §269 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 

Čl. I. 
 Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :                Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín          
Sídlo       :       M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín         
štatutárny zástupca  :       Ing. Tatiana Nesvadbová         
bankové spojenie :       Štátna pokladnica          
číslo účtu  :       7000485812/8180                             
IBAN   :       SK27 8180 0000 0070 0048 5812                                 
IČO   :       17060664         
DIČ   :       2020562324        
telefón  :       +421 43 5884881         
email   :       dddk@vuczilina.sk 
               
 
Poskytovateľ  :       ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 
Sídlo                              :       Lichardova 16, 909 01 Skalica 
Zápis   :       OR Okr. súd Trnava, oddiel : Sro, vložka č. 10908/T 
štatutárny zástupca :       Peter Lupták,  
zastúpený  :       Mgr. Rastislav Dudáš 
bankové spojenie :       UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu  :       2715018/1111 
IBAN   :       SK77 1111 0000 0000 0271 5018                                    
IČO   :       36226947                                    
IČ DPH               :       SK2020185145 
telefón  :       +421 32 6484203 
email   :       ille@ille.sk 
 
 

II. 

Východiskové informácie 

 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou 
Prenájom, dodávka, montáž, servis hygienických zariadení - dávkovačov, v zmysle § 117 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v systéme EVOSERVIS a na základe cenovej ponuky 
poskytovateľa zo dňa 21.02.2018. 
 

 

 



III. 

Predmet zmluvy a miesto realizácie 

 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečovaní servisnej služby v rozsahu prenájmu 
hygienických dávkovačov a servise hygienických dávkovačov a pravidelnej mesačnej dodávke 
náplní a spotrebného materiálu do týchto dávkovačov podľa  prílohy č. 1 k tejto zmluve.   

 

3.2.Jednotlivé dávkovače sú bezodplatne umiestnené a servisované poskytovateľom 
v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v budove bloku A a bloku B. 

 

3.3 Požadovaná dodávka a montáž dávkovačov bude vykonaná poskytovateľom bezodplatne 
najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy.  

 

3.4. Objednávateľ je povinný platiť za servisnú službu a prevziať spotrebný materiál, užívať 
dávkovače so spotrebným materiálom a umožniť poskytovateľovi vykonávať servisnú službu 
podľa tejto zmluvy. 

 

3.5. Objednávateľ je povinný po dobu trvania tejto zmluvy užívať v dávkovačoch výlučne 
spotrebný materiál dodaný poskytovateľom.  

  

IV. 

Podmienky realizácie a doba platnosti zmluvy 

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.3.2018 do 17.3.2021.   

 

4.2. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať servis  dávkovačov, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 k 
tejto zmluve, samostatne alebo pod dohľadom osoby určenej objednávateľom.   

 

4.3. Dávkovače prenechané do užívania od poskytovateľa v rámci tejto zmluvy zostávajú vo 
vlastníctve poskytovateľa. Objednávateľ je povinný dávkovače užívať tak, aby na nich nevznikla 
škoda. 

 

4.4. Poskytovateľ je povinný udržiavať dávkovače v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie 
a vykonávať ich opravy. 

  

V. 

Cena a platobné podmienky 

 5.1  Ceny náplní do jednotlivých hygienických dávkovačov sú špecifikované v prílohe č.1 k 
tejto zmluve. Tieto ceny sú cenami bez DPH a k týmto cenám bude pripočítaná DPH podľa 
platných legislatívnych predpisov.  

Servisná cena v EUR za 4 týždne celkom bez DPH   147,00 EUR 

Servisná cena v EUR za 4 týždne celkom s DPH   176,40 EUR 

  

5.2. Poskytovateľ garantuje dodržanie cien bez DPH počas doby trvania zmluvy podľa uvedenej 
prílohy. Zmeny v zmluve sa budú realizovať formou dodatkov k zmluve.   



 

5.3. Fakturácia za dodávku náplní do vypožičaných dávkovačov podľa  prílohy č. 1 k tejto 
zmluve bude uskutočnená v cenách podľa prílohy č.1 k tejto zmluve.  

 

5.4. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) je dodací list potvrdený 
objednávateľom. Poskytovateľovi vzniká právo na fakturáciu dňom uskutočnenia dodávky 
náplní do hygienických prístrojov podľa prílohy č.1 k tejto zmluve.  

 

5.5. Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené daňové doklady obsahovali všetky potrebné 
náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov.   

 

5.6. Objednávateľ má právo vrátiť poskytovateľovi faktúru, ak táto nebude obsahovať 
náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a znení neskorších 
predpisov na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením originálu opraveného daňového dokladu objednávateľovi.  

 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že každá vystavená faktúra bude mať splatnosť 14 dní od 
dátumu jej vystavenia.   

 

5.8. Objednávateľ bude platby uhrádzať poskytovateľovi bezhotovostným prevodom na účet 
poskytovateľa uvedený v úvode tejto zmluvy, resp. na účet uvedený vo vystavenej faktúre.  

  

VI. 

Zmluvné pokuty 

6.1. V prípade oneskorenia úhrady faktúry môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady / cena s DPH /.  

 

6.2. V prípade nedodržania termínov plnenia zmluvy môže objednávateľ účtovať 
poskytovateľovi zmluvnú  pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny objednaného tovaru  a 
to za každý deň omeškania / cena s DPH /.   

 

6.3. Pri poškodení dávkovača zo strany objednávateľa tak, že bola do neho použitá iná ako 
originálna náplň zakúpená od poskytovateľa, uhradí objednávateľ poskytovateľovi servis 
dávkovača v súlade s jeho aktuálnym cenníkom.  

 

6.4. V prípade straty dávkovačov je objednávateľ povinný túto škodu uhradiť na základe 
faktúry vystavenej poskytovateľom v súlade s jeho platným cenníkom a s prihliadnutím na 
amortizáciu dávkovačov.  

 

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o 
všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu 
činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám aj ako 
oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov. V 



prípade, že sa tak nestane, prípadné škody s tým súvisiace, ktoré vzniknú dotknutej zmluvnej 
strane sa zaväzuje druhá zmluvná strana uhradiť.    

 

VII. 

Ukončenie zmluvy  

7.1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú na obdobie 36 mesiacov. Pred uplynutím doby 
určitej je možné zmluvu ukončiť:  

a) uplynutím doby platnosti zmluvy podľa bodu 4.1  

b) odmietnutím služieb zo strany objednávateľa, za ktoré sa považuje   – ak 
odmietne pravidelnú dodávku náplní   a potvrdí to svojim podpisom alebo 
neuhradí 2 faktúry .  

c) odstúpením objednávateľa, ktorý je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak písomne 
upozornil na porušenie servisnej služby a poskytovateľ v dodatočnej lehote 
troch pracovných dní od doručenia upozornenia nesplnil svoju povinnosť. 

d) Písomnou dohodou na návrh niektorej zo zmluvných strán k dohodnutému 
dňu. 

e) Písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení zmluvy druhou zmluvnou 
stranou. Výpovedná lehota pre prípad výpovede je 1 mesiac a začína plynúť 
prvým dňom ďalšieho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 

7.2.Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania objednávateľa s 
úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 60 dní.  

 

7.3.Odstúpením od zmluvy zmluva  zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od 
zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy 
odvolať alebo meniť  bez písomného súhlasu druhej strany.   

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia 
byť vykonané písomnou  formou.  

 

8.2.  Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia jej ustanoveniami. Zmluvné vzťahy v 
nej neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

8.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 .  

 

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po podpise objednávateľ dostane 
dva a poskytovateľ takisto dva.  

 

8.5. Zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy, ktorý je prejavom ich slobodnej vážnej vôle, 
čo potvrdzujú svojimi podpismi.  



 

8.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa  

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 16.3.2018                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tatiana Nesvadbová     Mgr. Rastislav Dudáš 

ZPS a DSS Dolný Kubín     ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 

  

  

  

  

  

 

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


