
ZMLUVA ČÍSLO 1-2015 

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Centrum voľného času 

Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka 

Sídlo:   Orgovánová 5,  040 01  Košice 

IČO:                           35542781 

DIČ:   2021636111 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  0495610002/5600 

IBAN:    SK9456000000000495610002 

 

a 

 

Dodávateľ:  PROMET Trans, s r.o. 

Registrovaný: OR OS KE I. odd. Sro, vl.č.5211/V 

Sídlo:   Južná trieda 48, 040 01 Košice 

Zastúpený:    Ján Tóth - konateľ 

Tel./fax:  055/6784652 

E-mail:  promettrans@slovanet.sk 

IČO:   31696651 

DIČ:   2020492331 

Číslo účtu:  2398114153/0200 

IBAN:   SK6002000000002398114153 

 

 

Čl. I. 

Východiskové podklady a údaje 

 

1. Podkladom zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších  predpisov a súťažných podkladov v uvedenom verejnom obstarávaní, 

cenová ponuka víťaza verejného obstarávania. 

 

Názov zákazky: „Nepravidelná autobusová preprava“ 

Na základe výsledkov tejto súťaže sa uzatvára táto zmluva o poskytovaní služieb s jej 

víťazom. 

 

2. Východiskové údaje:  

 Názov predmetu zákazky: „Nepravidelná autobusová preprava“ 

 

       Miesto realizácie predmetu zákazky: Na základe požiadaviek objednávateľa. 

 

 

 

 

 



Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zákazky s názvom :  

„Nepravidelná autobusová preprava“. 
      2.  Autobusová  doprava bude zabezpečovaná  veľkým autobusom s počtom miest 49   

alebo mikrobusom s počtom miest 15 na základe požiadaviek objednávateľa v rámci 

vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy. 

      3.   Autobus musí byť vybavený klimatizáciou a pri cestách na veľké vzdialenosti aj 

chladničkou, WC a audiotechnikou. 

 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a/ riadne a včas pristavovať  autobusy podľa pokynov objednávateľa, a to v bezchybnom 

technickom stave 

b/  prepravné služby vykonávať riadne a včas 

c/ v prípade poruchy je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú autobusovú 

dopravu na rovnakej úrovni 

d/ musí spĺňať podmienky v zmysle výzvy č. VO-2-2015 a prílohy č.1 k výzve 

e/ vodiči sa riadia počas cesty pokynmi vedúceho zájazdu. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a/  najneskôr do 15 dní pred uskutočnením prepravy zašle objednávku do cestovnej kancelárie 

a v prípade požiadavky na poistenie účastníkov aj zoznam prepravovaných klientov, v ktorom 

bude uvedené meno účastníka, adresa bydliska a rodné číslo vedúceho zájazdu.  

b/  že zrealizuje úhradu v dohodnutej výške a termíne uvedenom v čl.VI. 

 

IV. 

Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne do 

1.3.2019  a to podľa doručených objednávok. 
   

 

V. 

Cena 

 

1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je :  

a/ Vnútroštátna preprava veľkým autobusom s počtom sedadiel min. 49: 
1 km   = 1,00 EUR bez DPH 

stojné: 1 hod  = 2,00 EUR/hod. bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

mýtne   =.0,078 EUR bez DPH 

stravné vodičovi =0,00EUR bez DPH 

 

 



mikrobusom s počtom sedadiel min. 15 : 

1 km   = 0,55 EUR bez DPH 

stojné: 1 hod  = 1,00 EUR/hod. bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  = 1,00 EUR/hod.  bez DPH 

mýtne   = 0,058 EUR bez DPH 

stravné vodičovi = 0,00EUR bez DPH 

 

b/ Medzinárodná preprava veľkým autobusom s počtom sedadiel min. 49 miest : 

1 km   = 1,10 EUR bez DPH 

 stojné: 1 hod  = 2,00  EUR/hod. bez DPH 

 pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

diaľničné poplatky =0,094 EUR bez DPH 

stravné vodičovi =0,00 EUR bez DPH 

 

mikrobusom s počtom sedadiel  min. 15 : 

1 km   = 0,60 EUR bez DPH 

 stojné: 1 hod  = 1,00 EUR/hod bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

 parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

diaľničné poplatky =0,063 EUR bez DPH 

stravné vodičovi =0,00 EUR bez DPH 

 

 

Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

V prípade ciest do zahraničia ostatné poplatky vyplývajúce z povahy prepravy  budú 

prefakturované podľa skutočností / mýtne a parkovacie poplatky/. 

 

Ceny stravného sa budú meniť v súlade s aktuálnym Zákonom o cestovných náhradách. 

  

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

 Po realizácii prepravy dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru / daňový doklad / do 

siedmich kalendárnych dní po realizácii prepravy. Objednávateľ  je povinný uhradiť faktúru 

do 30 / tridsať / kalendárnych dní od jej doručenia. 

Faktúra bude uhradená na číslo účtu SK 6002000000002398114153 , ktorý je vedený 

vo VÚB, a.s. 
 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Centra voľného času, Orgovánová 5,  

040 01  Košice (www.cvckosice.sk). 



2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy ponechá objednávateľ     

a jeden dodávateľ. 

4. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou očíslovaného písomného dodatku 

podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

5. Zmluvné strany berú na vedomie právnu skutočnosť ustanovenú v § 10 a  zákona              

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

6.  Súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

     Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky 

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať informácie o predmete zmluvy a plnení  

svojich   záväzkov zo zmluvy tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 

8. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak ako bola vyhotovená,     

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú  si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne     

prejavili, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz     

čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

9.  Táto zmluva je podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám      

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších  

predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa   V Košiciach, dňa 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:  Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PaedDr. Alena Mocná       Ján Tóth      

            riaditeľka        konateľ        

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

Opis predmetu zákazky:  Nepravidelná autobusová preprava 

 
CPV: 63515000 – Služby cestovného ruchu 

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na poskytovanie služieb 

s názvom „Nepravidelná autobusová doprava: 

 zabezpečenie výletov – poldenných od 8.00 do 14.00, alebo celodenných do 21.00, 

 trasa z Košíc do vzdialenosti 250 km v rámci SR, s počtom detí od 15 až 49, 

 autobus musí byť vybavený klimatizáciou a pri cestách na veľké vzdialenosti aj 

chladničkou, WC a audiotechnikou 

 možnosť výletov do zahraničia 

 počas mesiacov júl – august môžeme naraz v jeden deň požadovať tri autobusy 

s počtom detí od 15 do 49, 

 cena za kilometer, 

 stojné, 

 cena za pristavenie 

 stravné vodičovi v tuzemsku   

 stravné vodičovi v zahraničí- ako napr. Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, 

Maďarská republika, Rakúsko, Chorvátsko 

 v tuzemsku a v zahraničí: parkovné poplatky, mýtne, diaľničné poplatky 

 

   a/ Vnútroštátna preprava veľkým autobusom s počtom sedadiel min. 49: 

1 km   = 1,00 EUR bez DPH 

stojné: 1 hod  = 2,00 EUR/hod. bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

mýtne   =.0,078 EUR bez DPH 

stravné vodičovi =0,00EUR bez DPH 

 

mikrobusom s počtom sedadiel min. 15 : 

1 km   = 0,55 EUR bez DPH 

stojné: 1 hod  = 1,00 EUR/hod. bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  = 1,00 EUR/hod.  bez DPH 

mýtne   = 0,058 EUR bez DPH 

stravné vodičovi = 0,00EUR bez DPH 

b/ Medzinárodná preprava veľkým autobusom s počtom sedadiel min. 49 miest : 

1 km   = 1,10 EUR bez DPH 

 stojné: 1 hod  = 2,00  EUR/hod. bez DPH 

 pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

diaľničné poplatky =0,094 EUR bez DPH 



stravné vodičovi =0,00 EUR bez DPH 

 

mikrobusom s počtom sedadiel  min. 15 : 

1 km   = 0,60 EUR bez DPH 

 stojné: 1 hod  = 1,00 EUR/hod bez DPH 

pristavenie  = 0,00 EUR bez DPH 

 parkovné  =1,00 EUR/hod.  bez DPH 

diaľničné poplatky =0,063 EUR bez DPH 

stravné vodičovi =0,00 EUR bez DPH 

 

 

Ceny sú uvedené bez DPH. 

  

Opis predmetu zákazky vypracovala: Ing. Ingrid Potomczyková 

V Košiciach, 20.01.2015 

 

 

 

Schválila: PaedDr. Alena Mocná 

 

 


