
Rámcová dohoda č. 2013/23354 

Uzatvorená podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova v zmysle ustanovenia § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka 

1.1. Objednávateľ: 

Zastúpený: 

IČO: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

( ďalej len "objednávatel"') 

1.2. Poskytovateľ: 

Zastúpený: 

Tel. : 
e-mail : 
IČO: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Predávajúci je zapísaný v : 

(ďalej len "poskytovatel"') 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Lazovná 63,974 Ol Banská Bystrica 

Ing. František Imrecze 
prezident finančnej správy 

42499500 

Štátna pokladnica 
7000437837/8180 

PRAMAKO, s. r. o. 
Podháj 67, 974 05 Banská 
Bystrica 

Milanom MAKOVNÍKOM 
konateľom spoločnosti 

+421 0903 503 070 
e-mail: pramako@pramako.sk 
36698121 
2022271823 

Uni Credit Bank Slovakia, a.s. 
134115500511111 

OR OS Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 
12286/S. 
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Článok II. 
Predmet dohody 

2.1. Predmetom rámcovej dohody je poskytovanie služieb, prama, dezinfekcie, žehlenia, 
skladania a balenia posteľnej bielizne, obrúskov, uterákov, pracovných odevov 
ajednorazové chemické čistenie paplónov, vankúšov, pracovného oblečenia spojené 
s odvozom znečistenej a dovozom vyčistenej bielizne (ďalej len "predmet rámcovej 
dohody"). 

2.2. Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť 
sortiment, uvedený v prílohe č.l a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom 
celková cena predmetu dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenená. 

2.3. Poskytovateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania rámcovej dohody objednávateľ 
odobral celé dohodnuté množstvo predmetu rámcovej dohody. Neodobranie predmetu 
rámcovej dohody objednávateľom v celom dohodnutom množstve nezakladá právo 
dodávateľa uplatniť náhradu škody ani od rámcovej dohody odstúpiť. 

2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet rámcovej dohody do päť pracovných dní od 
odobratia znečistenej bielizne podľa požiadaviek objednávateľa na základe písomnej 
objednávky objednávateľa podľa tejto rámcovej dohody. 

2.5. Chemické čistenie a pranie materiálu vykoná poskytovateľ podľa doporučených 

a schválených technologických postupov, pričom zabezpečí tieto požiadavky 
objednávateľa: 

a) dokonalé vyčistenie materiálu bez ohľadu na stupeň jeho znečistenia, 
b) chemické čistenie a pranie materiálu vykoná poskytovateľ podľa reZlmu 

schváleného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v príslušnom kraji 
v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z. 

c) žehlenie materiálu 
d) expedovanie vyčisteného a vypratého materiálu 
e) dopravu materiálu. 

2.6. Poskytované služby podľa tejto rámcovej dohody sú špecifikované v prílohe č. l, ktorá 
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas vykonané služby podľa plnenia 
predmetu rámcovej dohody cenu na účet poskytovateľa v súlade s čl. III. tejto rámcovej 
dohody. 

2.8. Nedodržanie záväzku poskytovateľa poskytnúť predmet rámcovej dohody v dohodnutom 
termíne, množstve a kvalite a jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany 
za podstatné porušenie rámcovej dohody (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

3.1.Ceny jednotlivých poskytovaných služieb vyplývajú z úspešnej súťažnej ponuky 
poskytovateľa a sú uvedené v prílohe č. l v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
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