
RÁMCOVÁ DOHODA
o zápožičke výdajníkov vody, poskytnutých službách a zabezpečení dodávok

balenej pitnej vody Aqua Natura.

Dodávatel'  :

Obchodné meno:
Miesto podnikania:

Zodpovedná osoba
Prevádzkareň  :
lčo:
DIČ:

lč DPH:

Bankové spojenie:
Čĺslo  účtu:

lBAN:

Zápis:

Aquaservis slovakia  a.s.
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Mgr. Jana Hurtová
Kamenný Most č.120 ,  943 58 Kamenný Most
51913 852
2120828985
SK2120828985
VÚB a.s. , Hlavná 59 , Štúrovo 943 01
4104268157/0200
SK14 0200 0000 0041 0426 8157
oddiel  : Sa , vložka číslo  :  10554/N , okresný súd  Nitra

( ďalej len ,,dodávatel'`')

a

Odberatel'  :

NOVOVITAL, pľíspevková oľganizácia mesta Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestb 7, 940 35  Nové Zámky
IČO: 34014721
Zastúpený:  lng.  Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie

DIČ / lč DPH: SK 2020143191

Bankové spoj.enie: VUB

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0000 24531172
lBAN:

BIC:

Zápis:   spol, zapísaná v OR OS'Nitra, odd.:  Po, vl.č.:10058/N  (d'alej  len „odberatel'``)

sa v zmysle  § 261 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom zneni' dohodli na
uzavretí tejto Rámcovej dohody  o výpožičke predmetu, a zabezpečení  dodávky balenej pitnej vody (
ďalej len „Zmluva'` ) za nasledovných podmienok:

Článok 1.

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o zabezpečení dodávok balenej pitnej vody  Aqua Natura
v balenĺ 18,91 pre odberateľa, podl'a dohodnutých podmienok v tejto Zmluve, ako aj služby spojené



s distribúciou a servisom. Balená pitná voda zodpovedá všetkým právnym predpisom a normám

platným na území  Slovenska. Aktuálny protokol o kvalĺte vody je dostupný na : www.aauaservis.sk

1.2. Predmetom tejto zmluvy je časovo pokračujúca zápožička výdajnĺka (eov) vody, ktorý bude
spoplatnený mesačným -správnym poplatkom, maximálne však do výšky 1 % z cenníkovej. ceny

predmetu zápožičky, s účinnost'ou od 1.1.2022, za účelom zásobovania balenou pitnou vodou
u odberateľa. Predmet zápožičky je vlastníctvom dodávateľa, ktorý ho pri dodržaní podmienok
uvedených v tejto Zmluve, ponechá naďalej v užívaní odberateľovi.  Odberateľ potvrdzuj.e doterajšie
i následné užívanie predmetu zápožičky za účelom, ku ktorému je výslovne určený.

Č,ánok 11.

Odberné miesta

2.1.   Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi balenú pitnú vodu  uvedenú v čl.1. bod  1.1. tej.to
Zmluvy za podmienok stanovených touto Zmluvou na všetky aktuálne ( Nové Zámky ) odberné miesta
odberateľa. Zoznam nových odberných miest doručí odberateľ písomne, alebo e-mailom,

2.2. Odberateľsa zaväzuje užívať na predmete zápožičky balenú pitnú vodu uvedenú v čl.1. bod  1.1.
tej.to Zmluvy, a platiť za ňu dodávateľovi dohodnutú cenu podľa čl. Vl.  bod 6,1. tejto Zmluvy.

Č,ánok  111.

distribúcia v PC bareloch ( obaloch ) -sanitácia ! odvápnenie -seľvis -záručné podmienky

3.1.   Distľibúcia PC barelov ( obalov ) : bude v  pravidelných časových intervaloch podľa aktuálnej
spotreby odberateľa, pokiaľ nie j.e dohodnuté inak.  Distribúciu ako i spôsob zásobovania, zabezpečí
dodávateľ zadarmo.
Dodávateľ sa zaväzuje distribuovať batenú pitnú vodu odberateľovi v PC bareloch ( obatoch ) na to
určených, ktoré si u dodávateľa odberateľ  požadované množstvo zakúpi do počiatočného stavu.
V prípade, ak sa u odberateľa   spôsobí na zakúpených bareloch ( obaloch ) škoda, poškodenie, strata,
alebo znehodnotenie, ktoré sú z  počiatočného zakúpeného stavu odberateľom, je odberateľpovinný
uhradiť dodávateľovi  sumu  : 8,34,{ + DPH za každý takto poškodený kus PC barelu ( obalu ).
Dodávateľ  tak nahradí tento poškodený kus PC barelu za kus nový, a započíta sa do počiatočného
stavu zakúpeného počtu  u  odberateľa.  Faktúra je splatná  podľa čl.  lv. ods. 4.2 Zmluvy.

3.2.   lnterval a počet sanitácií : výdajníkov vody, spoplatnených podľa cenníka v čl. V. ods. 5.3. ,
zabezpečí dodávateľ, podľa odsúhlaseného harmonogramu, alebo na požiadanie odberateľa.

3.3.  Odvápnenie : výdajníkov vody, spoplatnených podľa cenníka v čl. V. ods. 5.3. , zabezpečí
dodávateľ, na  požiadanie odberateľa.

3.4.  Servis : poruchy na predmete zápožičky a náklady na servisnú opravu, spôsobené poškodením,
zlomenĺm, krádežou predmetu, ako aj doteraj.ším riadnym prevádzkovým užĺvaním predmetu
u odberateľa, hradí v plnej výške odberateľ,  podľa platného cenníku o náhradných dieloch  uvedených v
čl.V. bod č. 5.4. a servisných opravách v bode č. 5.5.

3.5.  Záručný seľvis 2 roky :  sa vzt'ahuje len na nové,= riadne zakúpené výdajnĺky vody u dodávateľa.
Na repasované, použité a iné modelové typy zariadenia sa záruka nevzt'ahuje.



EE Článok lv.
spôsob zasielania a splatnost' faktúr za balenú pitú vodu, služby a dodané servisné úkony

4.1.  Faktúry bude dodávateľ zasielat' mesačne vždy do 5-ho dňa nasledujúceho mesiaca, a  výhradne
elektronicky na e-mail odberatel'a :  novovital@novovital.sk
4.2. Ďalej. si dodávatel' a odberatel' dohodli v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike, že dodávatel'ská faktúľa za potravinu ( Aqua Natura ) a poskytnuté služby, bude riadne
vystavená dodávatel'om, a splatná do 20 dní od dňa vystavenia faktúry dodávatel'om.

Článok v.
poplatok zo zápožičky -  prĺslušenstvo -služby -náhradné diely ( ND ) -servisné opravy

5.1.  Zmluvné strany si odsúhlasili výšku poplatl(u zo zápožičl(y, ktorý je maximálne 1% z cenni'kovej
ceny predmetu zápožičky, a bude účtovaný mesačne. Predmet zápožičky, jeho súčasný, ako i následne
užívaný počet, cenni'ková cena a výška správneho poplatku, je uvedená v tabul'ke 5.1. bez DPH.

Tabuľka č. 5.1.

pľedmet zápožičky cenníková cena / ks počet ks max 1 % - správny poplatok zo zápožičky Č.

Výdajník 208 -W ( biely ) 250,0000 € 4 2,50 € / ks / mesiac 1.

Výdajník 210 -UV lampa 333,3334 € X X 2.

Výdajni'k 208 -sóda s 5kg C02 750,0000 € X X 3.

Zostava 5 329,1667 € -_*- --r----X 4.

Zostava 9 395,8534 € X X 5.

5.2.  Zmluvné strany sa dohodli , že odberatel'  zaplatí  za ni'm požadované a dodávatel'om  dodané

príslušenstvo  k pitnému režimu, nasledovné platné ceny.

-cena za PC barel  18,9 I je :
-cena za stojan na 4 PC je :
-cena za stojan na s PC je :
-cena za držiak pohárovje :
-cena za ochranný návlek na barel je :
-cena za tlakovú nádobu C02 -5 kg je :
-cena za 5 kg náplne C02 je :  .

5.3.  Zmluvné strany sa dohodli , že odberatel'  zaplatí
služby nasledovné dohodnuté ceny.

8,34,-€  bez DPH / ks
37,50,-€  bez DPH / ks
62,50,-€  bez DPH / ks
20,84,-€  bez DPH / ks

6,25,-€  bez DPH / ks
150,00,-€  bez DPH / tlaková fl'aša 5 kg
16,67,-€  bez DPH / 5 kg náplne C02

za ním požadované a dodávateľom  dodané

Sanitácia ( kompletná chemická očista interných súčastí a dielov výdajníka ) :
-      cenasanitácie    :    16,6667,-€+DPH

-Odvápnenie ( odvápnenieventilov, rozvodova nádržíod usadenín vápnika  ) :
-cena  odvápnenia:     10,4167,-€+DPH

5.4.  Zmluvné strany sa dohodli , že odberatel'  zaplatí  za požadované a dodané nové náhľadné diely,
ktoré boli poškodené, alebo zničené užívaním u prenajímatel'a, nasledovné platné ceny.



- Iievik s tŕňom  ( biely,  sivý )  :

- horná krycia doska ( biela, sivá )   :

- horná čelná   doska ( biela, sivá )  :

-výpustný ventil s kolenom ( červený, modrý a žltý )

14,59,-€  +  DPH / ks
24,58,-€  +  DPH / ks
22,91,-€  +   DPH / ks
6,25,-€   +   DPH/ks

\
5.5.Zmluvnéstranysadohodli,žeodberatel'hradívplnejvýškecenuservisnejopravy,ktorávznikla
riadnym uŽívanĺm, ako aj poškodením predmetu zápožičky u odberateľa , nasledovné platné ceny.

-oprava nefunkčnej elektroniky :
-oprava nefunkčnosti výdajni'ka s C02 :
-oprava nefunkčnosti  ohrevu teplej vody :
-oprava nefunkčnosti chladenia vody  :
-oprava pretekajúceho, tečúceho výdajníka vody

21,25,-€  + DPH

32,92,-€  + DPH
22,92,-€  + DPH
24,59,-€  + DPH
24,59,-€  + DPH

5.6.Dodanépríslušenstvo,náhradnédiely,opravy,sanitáciaaleboodvápnenie,budúsúčast'oufaktúry
za odobratú balenú pjtnú vodu v daný mesjac. Faktúra  je splatná podĺa čl. IV. ods. 4.2.
PrenajímateľjeoprávnenýjedenkrátročnevždypozverejneníročnejmieryinflácieŠtatistickým
úradom SR, upravit' výšku cien dodaných služieb a tovarov, ktoré sú predmetom  tejto zmluvy, o sumu
zverejnenejročnejmieryinflácie.Tátozmemjeprezmluvnéstranyzáväznáprvýmdňommesiaca
nasledujúcimpomesiaci,vktoromprenajímatel'písomneoznáminájomcoviuplatnenietejtoinflačnej
doložky a zvýšenie ceny o tento inflačný koeficient.

-       Článol{v,.

cena za :   balenú pitnúvodu  -výdajníkyvody(vzápožičke )  -poháre

6.1.  Zmluvné strany sa dohodli, na cene balenej pitnej vody Aqua Natura v bareloch 18,91 :

4,7500 € + DPH   ( 4,50 € s DPH )  -  od 1.1.2022
4,1667 € + DPH  ( 5,00 € s DPH. )  -  od 1.1.2023
4,5834 € + DPH   ( 5,50 € s DPH )  -  od 1.1.2024

6.2.    Dodávatel'  je oprávnený jedenkrát ročne vždy po zverejnení ročnej miery inflácie Štatistickým
úradomSR,upravit'výškucenybalenejpitnejvodyAquaNatura,ktorájepredmetomtejtozmluvy,o
sumu zverejnenej ročnej miery inflácie. Táto zmena je pre zmluvné strany záväzná prvým dňom
mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom prenajímatel' písomne oznámi nájomcovi uplatnenie tejto
inflačnejdoložkyazvýšeniecenyotentoinflačnýkoeficient.Právoprenajímatel'auplatnit'inflačnú
doložku zaniká, akju neuplatní u nájomcu do konca kalendárneho roka, v ktorom miera inflácie bola
zverejnená Štatistickým úradom SR.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel' sa zaväzuje odberatel'ovi zabezpečit' požadované
množstvovýdajníkovvodydozápožičky,podl'aaktuálnejponuky.Modelapočetvýdajníkovsiurčí
odberatel'. Ponuka sa môže vzt'ahovať na časovo óbmedzenú i neobmedzenú zápožičku, ktorá sa riadi

predmetom zmluvy podl'a čl.l. a bodu  1.2.

6.4. Predmetom tejto zmluvy je zápožička predmetu ( podľa aktuálnej ponuky dodávateľa )  a platba
odsúhlasenej výšky  poplatku, za každý predmet zápožičky podl'a čl.l. a bodu  1.2., ktorého cena je
dohodnutá a uvedená v tabulke 5.1.. Odberatel' dostane k dispozícH požadované množstvo výdajníkov



vodyzaúčelomzásobovaniabalenoupitnouvodounajehoprevádzke,naodsúhlasenúdobuuvedenú
v zmluve. Odberatel'je povinný zabezpečit' pre výdajníky vody  technické a legislatívne užívanie v jeho

priestorochatotak,akomutostanovuĺúvšetkynormyapredpisy,ktorýmisamusíakoich
prevádzkovatel'azároveňuži'vatel'riadit',abypredišielazabránilakýmkoľvekmožnýmškodámich
užívaním. Dodávatel' nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú riadnym užívaním predmetu
zápožičky na prevádzkach odberatel'a.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že nová t.j. pokračujúca doba zípgžÉÉ!siĹ , podl'a odsúhlasených

podmienoktoutozmluvou platína3 rokyazačína plynút':     od l/2022     do  1/2025

6.6. Odberatel'je povinný platit' dodávatel'ovi počas celej doby trvania platnosti zmluvy cenu
zápožičkovéhopoplatkuaslužiebstýmspojených,akojedohodnutévčl.V.bod.5.1.až5.6.

6.7.  Odberatel' bude hradit'  dohodnutú výšku  poplatku a všetky služby dohodnuté touto zmluvou, ako
ajdodanémnožstvovody,nazákladevystavenýchfaktúr,ktorédodávateľzašlezakaždýušlýmesiac,
kposlédnémudňudanéhomesiaca.Splatnost'faktúrjedohodnutáaplatnápodl'ačl.lvaboduč.4.2.

6.8.Odberatel'jepovinnýdodávatel'ovipísomneoznámit'každúškodu,poruchučiinýnedostatokna

predmete zápožičky, ktorý zabraňuje v jeho riadnom užívaní odberatel'om.

6.9. Riziko straty, odcudzenia, zničenia a poškodenia neoprávnením používaním predmetu nájmu,
znáša v plnej  miere bez ohl'adu na mieru zavinenia odberatel'. Odberateľje povinný písomne, alebo
inou dohodnutou formou, informovat' dodávatel'a o vzniku takejto skutočností, a vysporiadat' sa s
dodávateľom náhradou škody, podľa cenníkovej ceny predmetu uvedeného v tab. 5.1.

6.10.  Zmluvné strany sa dohodli, na cene ( cena platná pre rok 2022 ) za poháre, ktorých predaj sa
ŕiadrp-óďrá äk-tuálne plarnej legistatĺýy-ňiíúžEfffisroveĺškaT    ~  -      -~--

:     3iapsíteor:ey: ĺpn%hnáár:r:%/ab)a:o:háre ioo/bai.  :          :',á::i€=%PpĽ   (( :',95%:Ss3PpĽ ))

Článok v,,'
Výpoveďzmluvy  -pľolongácia zmluvy

7.1. Dodávatel' a odberatel' sú oprávnení po riadnom uplynutí dohodnutej  doby zápožičky touto
zmluvou, uvedenou bode 6.5., vypovedať ju bez udania dôvodu, a to formou písomnej výpovede,

preukázatel'nedoručenejdriihejzmluvnejstrane.Výpovednálehotavtomtoprípadetrvádvamesiace
azačínaplynút'prvýmkalendárnymdňommesiacanasledujúcehopodoručenívýpovede,
spovinnost'oudoplateniavšetkýchpoplatkovakojedohodnutévčlánkuV.,ktorésúsplatnépodľa
článku  lv.  a bodu 4.2. v plnej výške.

7.2. Ak sa zmluva nevypovie, alebo inak písomne nedohodne, o jej ukončení, šesť týždňov pred jej
oficiálnymvypršanímplatnosti,akojedohodnutévčlánkuVl.vbode6.5.,zmluvasaautomaticky

predlžujeod'alšiutakúistúplatnúdobu,toutozmluvoudohodnutú,nad'alšietakéistédlhéaplatné
obdobie,  s obdobne platnými podmienkami, ako je -stanovené a dohodnuté touto základnou zmluvou.
Obdobnetoplatíajprinasledujúcomperiodickompredlžovanínasledujúcehopredĺženia.

7.3.Akzmluvuvypovieodberatel'bezdôvodneapredčasne,bezpísomnezdeklarovanéhodôvodu,skôr
akojestanovenádobaplatnostizmluvypodl'ačl.Vl.bod6.5.,abezpreukázatel'néhoporušenia
zmluvnýchpodmienoktejtozmluvydodávateľom,jeodberateľpovinnýdoplatit'všetkypoplatkyzo
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zápožičky, ako aj poskytnuté a dodané služby dohodnuté touto  zmluvou, do konca riadnej platnosti
tejto zmluvy, ktorá je dohodnutá v čl.Vl. bod 6.5.L, v plnej výške, podl'a platných cien a ceny služieb

uvedených v čl. V. Splatnost' takejto faktúry j.e podl'a čl.lv. bod 4.2.

Článok vlll.
Ukončenie zápožičky podľa čl. 1 bod 1.2.

Rámcová dohoda uza`tvorená `tou-to zmluvou zaníká  :

8.1. Písomnou dohodou oboch zmluvných strán o jej. ukončení

8.2. Písomnou výpoved'ou zo strany dodávatel'a či odberatel'a

8.3. Zánikom predmetu zápožičky, pri dodržaní podmienok čl. Vll. v bodoch 7.1.., 7.2. a 7.3.

Článok lx.
Záverečné a zrušujúce ustanovenia

9.1. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr stratia účinnost',
n`ie je tým dotl(nutá platnost' ostatnýcli ustanovení tejto Zmluvy.

9.2. Zmluvné vzt'ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  predpisov).

9.3. Túto Zm+uvu je možné menit' len formou písomnou, a to s očíslovaným dodatkom, podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

9.4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si prevezme každá  zmluvná
strana.

9.5. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpísali.

Novýcli Zámkoch, 30.3.2022

V..........................ďŕm......|....„2fJ2:2. V Štúrove, dňa  :   30.12.2021

LL±ÄLAfflijaÉ@Eiwis    _

Aquaseŕvis Slovakia a.s.
Mgr. Jana Hurtová

za dodávatel'a


