Kúpna zmluva č. Z201617126_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Domov pri kríži

Sídlo:

Pri kríži 26, 84102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00641405

DIČ:

2020919285

IČ DPH:

000000000000000

Číslo účtu:

SK1075000000000025839793

Tel:

+421264534856

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Číslo účtu:
Tel:

0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový
materiál
čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, drogistický tovar a potreby na
upratovanie
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 24455000-8 - Dezinfekčné
prostriedky; 33764000-3 - Papierové servítky; 33770000-8 - Papierové hygienické výrobky;
18424300-0 - Jednorazové rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
39831000-6 - Pracie prostriedky
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Čistenie a dezinfekcia priestorov, vybavenie zamestnancov ochrannými pomôckami.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1: Tekuté mydlo, 5l/ks

ks

5

2: Palmex, prací prášok, alebo ekvivalentný

bal.

40

3: Aviváž Lenor, 4 l/ks, alebo ekvivalentný

ks

20

4: Savo, dezinfekčný prostriedok, 5 l/ks, alebo ekvivalentný

ks

5

5: Savo perex, obj. 1 l/ks, alebo ekvivalentný

ks

30
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Minimum

Maximum

Presne

6: Toaletný papier Harmony Profesional alebo ekvivalentný, 1 kotúč/ks

ks

7. servítky, 100 ks/bal.

bal.

50

8: Rukavice jednorazové, veľkosť M, 200 ks/bal.

bal.

50

9: Rukavice jednorazové, veľkosť S, 200 ks/bal.

bal.

70

10. Fixinela vysokoúčinný tekutý čistiaci prostriedok na odstraňovanie
vodného kameňa a usadenín, 500 ml/ks, alebo ekvivalentný
11. handra na podlahu

ks

5

ks

5

12. hubky na riad, bal.=10 ks

bal.

5

13. prostriedok na umývanie riadu - Jar alebo ekvivalentný, 1 l/ks

ks

10

14. utierky hubkové, bal./10 ks

bal.

5

15. vrecia na odpad 120 l, rolka/20 ks

rolka

80

16. vrecia na odpad, obj. 35 l, rolka/25 ks

rolka

50

17. vrecia na odpad, obj. 60 l, rolka/25 ks

rolka

70

18. vanish oxi action- sprej, odstraňovač škŕn na prádlo pred praním,
alebo ekvivalentný, 500 ml/ks
19. vanish oxi action - ako pol. č. 18 ale 1L náhradné balenie

ks

1

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

č. 1 tekuté mydlo

na každodenné používanie, príjemne parfémované a
obohatené látkami zvláčňujúcimi pokožku, dermatologicky
testované, pH neutrálne a bez alkalických prísad
univerzálny prací prach, na bielu a stálofarebnú bielizeň,
ochrana proti zošednutiu bielizne, vysoká účinnosť prania
na 60 - 90°C, prášok, bal. 6 kg
s dlhotrvajúcou sviežosťou, zloženie: 5-15% katiónové
povrchovo aktívne látky, Benzisothiazolinone, parfumy,
Alpha-isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Coumarin, Hexyl
cinnamal, Linalool.
umývanie a dezinfekcia plôch a podláh, sanity, WC, drezov,
kuchynských potrieb, hračiek, účinné látky: chlórnan sodný
≥1&lt;5%, hydroxid sodný ≥ 0,5&lt;2%
prípravok na predpieranie a bielenie bielej a stálofarebnej
bielizne, chlórnan sodný ≥1&lt;5%, hydroxid sodný ≥ 0,5
&lt;2%
kvalitný toaletný papier, 3-vrstvový, 8ks v balíku,250
útržkov/29 m návin, biely, neparfémovaný, nerecyklovaný
rozmer 33x33 cm, farba biela, dvojvrstvové, nerecyklované

č. 2 Palmex prášok

č. 3 aviváž

č. 4: Savo

č. 5: Savo perex

č. 6 toaletný papier
č. 7 servítky
č. 8 rukavice jednorázové, veľ. M

700

materiál: biele alebo svetlomodré nitrilové rukavice, bez
prírodného latexu, nespôsobujúce alergiu, nepudrované, s
manžetou pre lepšiu pevnosť a jednoduché navliekanie,
hrúbka 0,05 mm.
materiál: ako v pol. č. 8

č. 9 rukavice jendorázové, veľ. S
č. 10 fixinela na odstraňovanie vodného kameňa

Zloženie: 5-15% kyselina fosforečná, &lt;5% aniónový
tenzid, farbivo
bavlnená handra na podlahu, biela, rozmery: 60x80cm
alebo 60x70 cm
rozmer min. 9x6x3 cm, extra odolné

č. 11 handra na podlahu
č. 12 hubky na riad
č. 13 prostriedok na riad

zloženie: 1-5 % C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy,
koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, vynikajúci v
odstraňovaní mastnoty
rozmer 18x20 cm, farba: mix, extra savé, nežmolkujú sa

č. 14 utierky hubkové
č. 15 vrecia na odpad 120 l

plastové vrecia, rozmer: 70x110 cm, obj. 120 l, pevné hr. 70
µm, nepriehľadné
plastové vrecia, obj. 35 l, hrúbka: 30 µm

č. 16 vrecia na odpad 35 l
č. 17 vrecia na odpad 60 l

plastové vrecia, rozmer: 63x74 cm, obj. 60 l, hr. 40 µm,
nepriehľadné
Strana 2 z 4

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Konečná cena zahŕňa dovoz nepoškodeného tovaru na miesto plnenia a vykládku, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na
miesto určené objednávateľom.
Dodací list bude obsahovať tovar označený a zoradený podľa poradového čísla tak, ako je to v zmluve (pre jednoduchšie preberanie
tovaru).
Tovar bude dodaný naraz kompletne v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 13:00 hod.
Faktúra musí obsahovať okrem povinných údajov aj číslo zmluvy; jednotkovú cenu každej položky bez DPH, s DPH; sadzbu DPH;
celkovú cenu každej položky bez DPH, s DPH; celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Ak dodávateľ využije možnosť nahradiť ekvivalentným výrobkom tovar uvedený s odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, preukáže, že ekvivalentný výrobok bude mať rovnaké zloženie a percentuálny podiel
hlavných účinných látok
a rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti ako výrobok uvedený objednávateľom.
Nedodržanie rovnakých alebo vyšších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na
odstúpenie od zmluvy.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ulica a číslo:

Pri kríži 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.7.2016 10:43:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 600,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 920,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska 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 elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.7.2016 12:10:01
Objednávateľ:
Domov pri kríži
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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