
Rámcová dohoda č. Z20223488_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Sídlo: Clementisova 5119/16, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 44798695
DIČ: 2022834264
IČ DPH: SK2022834264
Bankové spojenie: IBAN: SK05 0200 0000 0026 0952 9456
Telefón: +421903566120

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pranie a chemické čistenie
Kľúčové slová: Pranie a chemické čistenie, žehlenie, skladanie
CPV: 98310000-9 - Pranie a chemické čistenie; 98315000-4 - Žehlenie; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek 
objednávateľa

Funkcia

Predmetom zákazky je pranie, chemické čistenie, sušenie, žehlenie, mangľovanie, skladovanie, doprava, viazanie, balenie, 
triedenie poškodených alebo silno znečistených kusov materiálu spojené s touto službou.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Obrus ks 200 500

Plachta farebná ks 300 500

Plachta biela ks 300 500

Uterák ks 300 600

Utierka ks 300 600

Povlak na vankúš ks 200 400

Povlak na prikrývku ks 200 400

Tričko biele ks 50 100

Nohavice biele pracovné ks 50 100

Blúza biela pracovná ks 50 100

Plášť pracovný ks 50 100
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Zástera pracovná ks 50 100

Mikina biela fleecova ks 50 100

Vesta pracovná ks 50 100

Čiapka poľná ks 50 100

Košeľa biela ks 10 30

Košeľa služobná ks 10 50

Blúza poľná ks 20 50

Nohavice poľné ks 20 50

Paplón ks 10 30

Vankúš ks 10 30

Blúza pracovná UT ks 10 50

Nohavice pracovné UT ks 10 50

Prikrývka, deka ks 10 60

Spacák ks 10 50

Vložka hygienická do spacieho vaku ks 10 50

Bunda poľná ks 20 50

Vesta poľná ks 20 50

Overal/kombinéza pracovná ks 20 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Konečná cena vypratého a vyčisteného materiálu musí 
zahŕňať

cenu za dovoz a odvoz materiálu, vlastné čistenie, sušenie, 
skladovanie, viazanie a triedenie podľa jednotlivých druhov 
materiálu vrátane DPH

Dodávateľ musí zabezpečiť riadne dodržiavanie 
technologických postupov prania a chemického čistenia, 
vrátane triedenia podľa stupňa znečistenia a dôsledného
žehlenia, ktoré zaručia dôkladné vyčistenie materiálu 
bez jeho poškodenia.

áno

V prípade zistenia poškodeného alebo silne 
znečisteného materiálu vytriediť, zviazať a označiť nápisom poškodené alebo znečistené

Odovzdanie materiálu objednávateľ potvrdí na dvoch 
výtlačkoch dodacieho/preberacieho listu dodávateľovi 
služby

áno

Požaduje sa firma z blízkeho okolia Žiliny do 50km

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje odoberať znečistený materiál na pranie a chemické čistenie v mieste plnenia - VU 2790 Žilina osobne 
alebo splnomocnenou osobu, vlastným dopravným prostriedkom.

Prevzatie materiálu bude vykonané najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia objednávky vystavenej objednávateľom. 
Objednávky budú doručené dodávateľovi elektronicky.

Prevzatie materiálu bude vykonané na základe preberacieho zápisu vystaveného objednávateľom a to vo 2 výtlačkoch, 1 
výtlačok pre objednávateľa a 1 výtlačok pre dodávateľa.

Pri dovoze čistého materiálu do miesta plnenia objednávateľa, vystaví dodávateľ dodací list, v 2 výtlačkoch, s presným 
množstvom z každého materiálu, ktorý pri prevzatí materiálu potvrdí svojím podpisom.

Dodanie materiálu vykoná dodávateľ vlastnými prostriedkami, pričom sa požaduje balenie materiálu po 10ks zviazané podľa 
druhu.

Prevzatie materiálu bude vykonané poverenými zástupcami objednávateľa uvedenými v zmluve o poskytovaní služby a 
potvrdené uvedenou osobou na dodacom/preberacom liste.
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Dodávateľ sa zaväzuje, že praním a chemickým čistením nespôsobí neprimerané zmeny vlastností a farebnosti materiálu 
vzhľadom na dobu jeho životnosti.

Predmetom reklamácie bude zle vypraná, zamenená, praním poškodená (roztrhaná), neožehlená, znehodnotená (zafarbená) 
a chýbajúca bielizeň a textil, ako aj iné nedodržanie zmluvných podmienok. Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť a 
odstrániť prípadné nedostatky.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky zo strany dodávateľa služby, uvedenej v opisnom formulári sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie 
negatívnej referencie.

Cena diela/služby je splatná na základe doručenej faktúry od dodávateľa, ktorej splatnosť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúru vystavuje dodávateľ vždy ku konkrétnej objednávke.

Dodací list a faktúra musia byť opatrené pečiatkou dodávateľa a podpisom zodpovednej osoby dodávateľa.

Každá zmluvná strana je povinná určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená a povinná zabezpečiť plnenie tejto zmluvy.

Platnosť zmluvy je na dobu určitú do 31.12.2022 alebo do vyčerpania zmluvnej sumy.

Dodávateľ doručí kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody 
rozpis/cenník jednotkových cien všetkých položiek s DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je 
dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 398,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Strana 3 z 4 



5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.04.2022 10:16:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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