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Rámcová dohoda 
 

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") 

 
(ďalej len „zmluva“) 

Čl. 1 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  
Korešpondenčná adresa:  Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440,  

814 99 Bratislava 
IČO: 00397865 
DIČ: 2020845332 
IČ DPH: SK2020845332 
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor  
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka  
Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie zmluvy:  
 zodpovedné osoby uvedené v prílohe č. 2  
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Poskytovateľ: Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. 
Sídlo: Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava 
IČO: 45386765 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Bruno Vráblik, konateľ 
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. 

Sro, vložka č. 63009/B 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 

a) zmluvných PhDr. Bruno Vráblik  

Tel:                                                                     

e-mail:                                                               

b) realizácie zmluvy:                                     PhDr. Bruno Vráblik 

Tel.:   

e-mail:    

Bankové spojenie:                                 2700150041 / 8330 
IBAN:                                                               SK1483300000002700150041 
 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
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Čl. 2 

Úvodné ustanovenia  
 
2.1.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania 

predmetu zákazky s názvom "Chemické pranie a čistenie". 

2.2. Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytovania služieb uvedených v predmete 
zmluvy na základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových zmlúv, ktorými budú pri poskytovaní 
služieb v celkovej cene bez DPH do 3 320,00 EUR objednávky.  

2.3. Čiastkové zmluvy / objednávky budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti 
objednávateľa (ďalej len „súčasti objednávateľa“).  Prehľad súčastí objednávateľa, 
zodpovedné osoby, fakturačné údaje sú uvedené v prílohe č. 2. 

2.4. V čiastkovej zmluve / objednávke súčasti objednávateľa presne špecifikujú službu, 
požiadavky na jej poskytnutie, miesto dodania a ostatné dodacie podmienky v súlade 
so zmluvou. Čiastkové zmluvy / objednávky budú vystavované priebežne podľa aktuálnych 
potrieb objednávateľa. 

Čl. 3 

Predmet zmluvy 
 

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa chemické pranie, 
čistenie a dezinfekciu jednotlivých položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 - Cenová ponuka, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
za poskytnuté služby zmluvnú cenu. 

3.2. Predmetom zmluvy  je chemické pranie, čistenie a dezinfekcia jednotlivých položiek 
špecifikovaných v prílohe č. 1 pre súčasti objednávateľa, ubytovacie zariadenia, kuchyne, 
jedálne, laboratória, administratívu a súvisiace služby, ako napr. doprava (v rámci Bratislavy 
a Modry), viacnásobné pranie v priebehu mesiaca, odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej 
bielizne, zapožičanie cca 20 ks vozíkov rozmerov 770x650x1700 mm, skladanie bielizne 
na rôzne rozmery a rozdielne balenie (balenie rozdielneho počtu kusov jednotlivých položiek 
a balenie položiek do rôznych materiálov, napríklad do fólie) podľa požiadaviek jednotlivých 
súčastí objednávateľa. Počet praní jednotlivých položiek je v priebehu platnosti a účinnosti 
zmluvy rôzny. 

  

3.3. Požiadavky ohľadne prania a čistenia: 

• Bielu bielizeň prať pri teplote 90°, 

• Farebnú bielizeň prať pri teplote 60°, 

• Uteráky froté a osušky froté prať pri teplote 60°, 

• Uteráky obyčajné – bavlnené prať pri teplote 90°, 

• Záclony prať pri teplote 40° a použiť aviváž, 

• Závesy prať pri teplote 60° a použiť aviváž, 

• Žehliť pri teplote podľa druhu materiálu, 

• Chemické čistenie je možné vykonávať iba technológiami, ktoré zaručia dôkladné 
očistenie materiálu bez jeho poškodenia,  

• Dodávateľ bude používať iba také zariadenia, pracie prostriedky, ďalšie prostriedky 
a spôsob prania, čistenia a dezinfekcie, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným 
právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ. 
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Požiadavky ohľadne prania, čistenia a dezinfekcie bližšie špecifikujú súčasti objednávateľa 
v čiastkovej zmluve / objednávke. 

3.4. Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy je 37 040,15 EUR bez DPH. Objednávateľ 
nie je povinný z uvedeného finančného objemu odobrať predpokladané množstvo služieb 
tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať tento predpokladaný finančný objem. Celkové 
zakúpené množstvo služieb bude závisieť od konečných potrieb objednávateľa. 

3.5. V prípade, že poskytovateľ nebude schopný v súlade s touto rámcovou dohodou poskytovať 
služby podľa požadovanej všeobecnej a nediskriminačnej špecifikácie bez celkovej straty 
schopnosti naďalej plniť zmluvný záväzok, je objednávateľ oprávnený bez zbytočného 
odkladu zabezpečiť tieto služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní od iného 
poskytovateľa, pokiaľ sa v konkrétnom prípade nedohodne inak. 

Čl. 4 

Cena  
 

4.1.  Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je v súlade s § 2 
zákona o cenách založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, 
ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.  

4.2. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa vynaložené 
v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy a je cena konečná. V zmluvnej cene sú zahrnuté 
všetky súvisiace služby a sú v nej zohľadnené všetky predvídateľné riziká a neistoty, t.j. 
nebude sa zvyšovať o ďalšie náklady. 

4.3. Poskytovateľ poskytne služby za ceny, ktoré boli obsiahnuté v ponuke predloženej 
do verejného obstarávania a sú uvedené v prílohe č. 1  – Cenová ponuka.  

4.5. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú záväzné počas platnosti a účinnosti zmluvy 
bez ohľadu na množstvo odobratých služieb. 

4.6. Celková zmluvná cena za predmet plnenia zmluvy bude určená podľa skutočne poskytnutých 
množstiev a druhov služieb. 

Čl. 5 

Platobné a fakturačné podmienky 
 
5.1. Poskytovateľ nemá nárok na uhradenie preddavku. 

5.2. Predmet plnenia zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry 
vystavenej v súlade s čiastkovou zmluvou / objednávkou. 

5.3. Faktúry bude poskytovateľ vystavovať a predkladať na úhradu podľa čiastkových zmlúv / 
objednávok jednotlivým súčastiam objednávateľa po riadnom poskytnutí služby.  

5.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu.  

5.5.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť v lehote splatnosti, pričom doručením faktúry s vyššie uvedenými náležitosťami 
začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia faktúry bez nedostatkov príslušnou 
súčasťou objednávateľa. 
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Čl. 6 

Miesta a lehota poskytovania predmetu zmluvy 
 
6.1. Miestami poskytovania predmetu zmluvy sú: 

Bratislava, Modra Harmónia a Modra Piesky. 
V rámci Bratislavy je viac odberných miest. Prehľad súčastí objednávateľa je v prílohe č. 2. 
V prípade potreby objednávateľa môže byť miestom poskytovania predmetu zmluvy aj iné 
miesto.  

6.2. Konkrétne miesto poskytovania predmetu zmluvy a lehota budú spresnené v čiastkovej 
zmluve / objednávke. 

Čl. 7 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

7.1. Poskytovateľ je povinný: 

 a)  zabezpečiť pre objednávateľa výkon služieb podľa tejto zmluvy v dohodnutej kvalite, 
rozsahu, cene a v termínoch v zmysle čiastkovej zmluvy / objednávky predloženej 
súčasťou objednávateľa; 

 b)   v prípade, že bude potrebné niektoré kusy opätovne preprať / vyčistiť a z toho dôvodu 
nebude odovzdaná kompletná zákazka, na dodací list ako podklad k fakturácii uviesť  
skutočne vyexpedované kusy; 

 c) opätovne zaradené kusy na pranie / čistenie vyexpedovať na osobitnom dodacom liste; 

 d) vzniknuté nedostatky a vady, ktoré evidentne zapríčinil poskytovateľ, odstrániť na vlastné 
náklady najneskôr v dohodnutom termíne; 

 e) poskytovať služby podľa tejto zmluvy na svoju vlastnú zodpovednosť a poskytovať všetky 
ekonomické, materiálne a ľudské prvky tak, aby bol naplnený účel tejto zmluvy; 

 f)  po celú dobu poskytovania služieb a činností podľa tejto zmluvy poskytovať tieto služby 
a činnosti v najvyššej kvalite a postupovať s odbornou starostlivosťou a s prihliadnutím na 
záujmy objednávateľa; 

 g) dbať na pokyny objednávateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy, a ktoré 
môžu mať vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy alebo na vydanie pokynov 
objednávateľa na ich zmenu. Poskytovateľ vždy upozorní objednávateľa na prípadnú 
nevhodnosť jeho pokynov; v prípade, že objednávateľ napriek upozorneniu poskytovateľa 
na splnení svojich pokynov trvá, je poskytovateľ v zodpovedajúcom rozsahu oslobodený 
zo zodpovednosti za prípadné vady plnenia vzniknuté preukázateľne v dôsledku realizácie 
takýchto nevhodných pokynov; 

 h) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná a hospodárna; 

 i) bezodkladne po zistení písomne upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach 
poskytovania služieb a navrhnúť mu možný spôsob odstránenia týchto prekážok 
a v prípade, že prekážky nie je možné odstrániť, navrhnúť zmenu služieb; 

 j) postupovať podľa pokynov objednávateľa, pričom akékoľvek podstatné odklonenie 
od pokynov objednávateľa musí byť odsúhlasené objednávateľom. 

7.2. Objednávateľ je povinný: 
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 a) poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní predmetu plnenia podľa 
tejto zmluvy, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním 
a odovzdávaním bielizne; 

 b) zabezpečiť kontrolu vyčistenej bielizne pri jej preberaní a v prípade zistenia vady, túto 
písomne oznámiť poskytovateľovi do troch dní od prevzatia bielizne; 

 c) sprístupniť miesto preberania a odovzdávania bielizne pre vozidlá poskytovateľa 
a v dohodnutom termíne prevziať plnenie služby; 

 d) poskytnúť včas poskytovateľovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré sú 
bezodkladne nutné k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva, 
že si ich má zabezpečiť poskytovateľ sám v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy; 

 e) bezodkladne informovať poskytovateľa o prípadných zmenách pri poskytovaní predmetu 
zmluvy; 

 f) za poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi riadne a včas v zmysle podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

7.3. Objednávateľ je oprávnený stanoviť si lehotu poskytovania služieb. 

7.4. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesporne 
a preukázateľne v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľa vyplývajúcich pre neho 
z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

Čl. 8 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
9.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. 5 vzniká poskytovateľovi nárok požadovať 

úrok z omeškania v zákonnej výške z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň 
omeškania.  

9.2. V prípade nedodržania lehoty poskytnutia služieb má objednávateľ právo uplatniť si 
u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu čiastkovej zmluvy / 
objednávky za každý deň omeškania. 

9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.  

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zmluvné strany plniť ich povinnosti, ktoré sú 
predmetom zmluvy.  

Čl. 9  

Zodpovednosť za vady a škody 
 
10.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je poskytnutý v súlade so zmluvou. 

10.2. Reklamácia vád bude vykonaná písomne (listinne poštou alebo e-mailom) a pri zjavných 
vadách priamo po poskytnutí služieb.  Poskytovateľ je povinný na reklamáciu reagovať 
bezodkladne od doručenia reklamácie a v prípade oprávnenej reklamácie dohodnúť 
s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Odstránenie vád 
poskytovateľ vykoná na svoje vlastné náklady. 
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Čl. 10  

Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy 
 
11.1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, na 2 roky od nadobudnutia jej účinnosti, resp. 

do vyčerpania finančného limitu 37 040,15 EUR bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr.  

11.2. Táto zmluva môže byť ukončená aj z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy, 

b) dňom straty oprávnenia poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná 
pre realizáciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu 
zo strany zmluvných strán, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) dňom vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na poskytovateľa, bez potreby 
uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán. 

11.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení 
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo 
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

11.4. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje najmä:  

a) omeškanie poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy oproti dohodnutému 
termínu plnenia o viac ako 5 dní, okrem prípadov, ktorý by omeškanie objektívne 
ospravedlňoval (vyššia moc), ak v čiastkovej zmluve / objednávke nebude dohodnuté 
inak, 

b) ak bude cena fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve,  

c) ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi plnenie vo vážnom rozpore s predmetom 
zmluvy,  

d) ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

11.5. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej 
zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. dôvod, pre ktorý 
zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia zmluvy alebo právneho 
predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné, 
ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy 
môže obsahovať prehlásenie, že zmluvná strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho 
uplynutia lehoty stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to 
vzhľadom k povahe porušenia povinnosti možné. 

11.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva neskorší účinok 
odstúpenia. Za riadne doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy sa považuje jeho 
doručenie prostredníctvom poskytovateľa poštovných služieb alebo kuriéra druhej zmluvnej 
strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho 
odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany. 

11.7. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a 
na náhradu vzniknutej škody. 

11.8. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných záväzkov 
následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 
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11.9. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť 
písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 15 dní 
od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže sa zmluvná strana 
účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými 
stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 

12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru, 
a to prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému 
súdu. 

12.3. Zmluvu je možné zmeniť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní písomnými 
dodatkami potvrdenými obidvomi zmluvnými stranami. 

12.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží poskytovateľ dva 
a objednávateľ dva rovnopisy. 

12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením 
tejto zmluve v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, pričom zmluva nebola  
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale tak, aby v budúcnosti medzi 
nimi nedochádzalo k sporom. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

Príloha č. 2 – Prehľad súčastí objednávateľa, zodpovedné osoby, fakturačné údaje 

 
Objednávateľ: Poskytovateľ: 
 
 
V Bratislave, dňa ..................... V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
...................................................................... ...................................................................... 
 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.  PhDr. Bruno Vráblik 
 kvestorka konateľ  

 


