
é'

Rámcová zmluva
o preprave osób

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávatel':

Názov: Centrum vofného času - Kalokagatia
Sídlo: Strelecká I.9I701 Trnava
Ičo: 00350052
DIČ: 2021175794
tČppH:
Číslo účtu, 1 1 1243 800 1 5600
IBAN: SK48 5600 0000 001i 1243 8001
Telefon: 0333236694
E-mai1: darina.stefakova@cvc,trnava.sk

1"2 Dodávatel':

Názov: Jozeí' Ifutár
Sídlo: Kostolná 10,9l701 Trnava
lČo:::ztl+sz
DIČ: 1020347|52
tČopH:
Číslo účtu:4557080880900
IBAN:SK91 0900 0000 0000 4557 0808
Telefon:09 05502827
E-mail:bus@hutar.sk

II. Predmet zmluvy

2. 1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy :

Názov: Autobusová preprava
Druh : služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetll Zmluvy :

-Nepravidelná autobusová preprava žiakov a zamestnancov od I2.3.2019 do 3I.12,2020
-Termíny prepravy : podfa objednávok objednávateťa
-Trasa prepravy: v rámci SR
-Cena bude obsahovať všet§ náklady spojené s cestou tarn a spáť vrátáne ceny práce
vodiča, parkovného, pohonných hmót, dialničnú známku, stojného a podobne.
-Autobus s poětom miest na sedenie podťa počtu prepravovaných osób



-Mininrálne požiadar-kl na autobus a jeho vybavenie: k..rnatrzácra. čistÝ interier,
bezpečr:rostné pásy,. 1ekárnička.

2.3 Technická špeciíikácia predmetu Zmluvy:
Cenaza 1 km vrátane DPH " autobus 50 osób 1.32 Eur
Cenaza stojné vrátane DPH, autobus 50 osób 8.40 Eur

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
- V prípade poruchy vozidla zabezpečí dodávatel'náhradné vozidlo rovnakých

parametrov v dohodnutej cene i predmet zmlur1 2.3/

-Fakturácia za poskytnutie služby bude realizolaná po uskutočnení prepravy"
objednávatel'preddavkv neposk,vtuje. NeoddeliteL'nou súčasťou fakturácie bude
kompletne vypísaný Zaznatn o prer,ádzke r ozidla na daný deň.

-Úhrada za prepravu bude r-r-konaná bankor rtn prer odom na účet dodávatefa.
-]'áto dohoda končí po uph nuti dohodnr-rtého obdobia.
-Objednávatel'predloží dodár,atel'or r predbežný rozpis jázd do 10 dní od
uzatvorenia zmluvr,.i objednár k1, predkiadajú jednotlil,é špofiové klubyl
-Preprar,a osób sa bude objedná-u,at'najneskór 5 kalendárn1,,ch dní pred požadovanou
službou.

-Objednávatel' r, každej objednávke upresní dátum, čas a miesto pristavenia autobusu.
-Objednávatel si vyhradzuje právo v odóvodnenom prípade posunút'čas alebo termín
odchodu oznámenim minimálne 24hodin pred plánovaným odchodom.

-Obj ednávatel' požaduj e dostatočný priestor na batožinu športových klubov.

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
Štát: Slovenskárepublika

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
22

IY. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálnacenaplnenia podfa rámcovej zmluvy bez DPH :

35000,00 Eur

4.2 Saďzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálnacefiaplnenia podfa rámcovej Zmluvy vrátane DPH
42000,00



y . záverečné ustanovenia

5,1 Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej uzavretia nledzi zmiuvnými stranami.
5.2Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,po jednom pie každú

zmluvnú stranu.
5"3Zmluvné strany sa dohodli, žetáto zmluva, ako aj r,šetky právne vzí'ahy znej

vyplývajúce, alebo s ňou súvisiace sa spravujú slo,enským právnvm
poriadkom, predovšetkým ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Dopravca:

V Trnave dňa:1 V Trnave,dň a: 12.3 .20 19

x*rgKáĚATlA
;*ntnrm vrrřaého ěasu

ul. strelecká í
++ ? &.! T§Bt€AvA

..zi i l, i UtslJsUVA lt[PRAVn
-r-.' .lozďmrTAR .

IRNČIARoVCE l(ogoht l0
,., ]5 T*.n" f-Orrltl§arl


