
Rámcová zmluva 1112023 CVC
o preprave osób

I.ZmIuvné strany

1.1.0bjedn ávatelo:

Názov: centrum voťného času
Sídlo: Vjame 3,9I70l Trnava
ICO:00350052 

"

DIČ:2021175794
Číslo účtu: II 1243800 I l 5 600
IBAN:SK48 5600 0000 001I 1243 80Ol

1.2.Dodávatel':

Názov:Jozef Hutár
Sídlo:Kostolná 10,91 701 Tmava
lČo: szztl+sz
DIČ;10203 47I52
Číslo účtu:45570s0880900
IBAN:SK91 0900 0000 0000 4557 0808
Telefon: 0905502827
E-mail:bus@hutar.sk

II.Predmet zmluvy

2. 1 .Všeobecná špecifi káciapredmetu zmluvy:

Názov : Autobusov á preprav a
Druh: služba

2.2.Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:

-Nepravidelná autobusová preprav a Žiakov a zamestnancov od 0I.02.2023 do 3 1.01 .2024-Termíny prepravy : podťa objednávok objednávateťa
-Trasa prepravy: v rámci SR
-Cena bude obsahovat'vŠetkY náklady spojené s cestou tam a spáť vrátane ceny práce vodiěa,parkovného, pohonných hmót, dialničnú známku, stojného a podobne.
-Autobus s počtom miest na sedenie podl'a počtu p."piuuorr*ých osób.
-Minimálne PoŽiadavkY na autobu' ál"ho vybavenie: klimatizácia, čistý interier, bezpečnostnépásy, lekámička.

Telefon: 033 3236694
E-mail: darina.steft



2. 3 "Technická špecifikáciá predmetu zmluvy:
-Cena za I km bez DPH, autobus 50 osób
-Cena za I kmvrátane DPH,autobus 50 osób
- Cena za stojné za 1 hodinu bez DPH, autobus 50 osób
- Cena za stojné za 1 hodinu vrátane DPH, autobus 50 osób

2.4.Osobitné požiadavky na plnenie:

1,40 €
1,68 €
8,00 €
9,60 €

-V PríPade PoruchY vozidla zabezpečídodávateť náhradné vozidlo rovnakých parametrov
v dohodnutej cene /predmet zmluvy 2.3.1

-Fakturácia za poskytnutie služby bude realizovaná po uskutočnení preprar,y,
objednávateť Preddavky neposkytuje. Neoddeliteťnou súčasťou faŘturácie-bude kompletne
_v_ypísaný záznqn o prevádzke vozidla na daný deň.

-uhrada zaptepíawbude r,ykonaná baŇovým prevodom na účet dodávateťa.
-Táto dohoda končí po uplynutí dohodnutého obdobia.
-Objednávateť PredloŽÍ dodávateťovi predbežný rozpisjazd do 10 dní od uzatvorenia
zmlur,y./obj ednávky predkladá pedago gick á zástupiyňa/

-PrePrava osób sa bude objednávať najneskór 5 kalenáarnyctr dní pred požadovanou službou.-Objednávateť v každej,objednávke upresní dátum, čas a miesto pii.turrá.ria autobusu.
-Objedruívateť si vYhradzuje právo v odóvodr,renom prípad. porunúť čas alebo termín
odchodu oznámením minimálne 24 hodínpred plánovaným odchodom .

III.Zmluvné podmienky

3.1.Miesto plnenia zmluvy: '

Stát: Slovenská republika

3.2.Časllehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
l2

IV. Zmluvná cena

4.l.Celková maximálna cena plnenia podťa rámcovej zmluvy bez DPH:
8 000,00 Eur " , ,,l 1 ,,:l,

4.2.SadzbaDPH: 20 %

4.3. Celková maximálna cena plnenia podťa rámcovej zmluvy vrátaieDPH:
9 600,00



y. záv erečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej lzavrettamedzi zmluvnými stranami.

5.2.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

5.3.Zmluvné strany sa dohodli , žetáto zmluva, ako aj všetky vďahy z nej vyplývajúce ,
alebo s ňou súvisiace sa spravujú slovenským právnym poriadkom, predovšetkým
ustarroveniami občianskeho zákonníka.

Dopravca:

V Tmave, dňa3l.0I.2023

Objednávateť:

V Tmave, dňa 31 .01.2023


