
Kúpna zmluva č. Z202124861_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
Sídlo: Školská 806/3, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika
IČO: 31822665
DIČ: 2021311633
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK7581800000007000507452
Telefón: 0901918592

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
Sídlo: Wolkrova 1135/5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 37218379
DIČ: 1020142860
IČ DPH: SK1020142860
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kľúčové slová: Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, umývacie prostriedky, pracie 

prostriedky,latexové rukavice.
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 

39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 
39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831000-6 - Pracie prostriedky; 39831200-8 - Saponáty; 
18424300-0 - Jednorazové rukavice; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 60100000-9 - 
Služby cestnej dopravy

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Funkcia

Čistiace a dezinfekčné výrobky na upratovanie vhodné do administratívnych, hygienických, kuchynských, obytných priestorov, 
pričom musia byť dodržiavané hygienické normy.

Univerzálne čistiace prostriedoky s dlhotrvajúcou vôňou s obsahom odmastňujúcich zložiek. 

Prostriedky určené na ručnú aplikáciu. 

Pracie prostriedky do  pračiek pre všetky druhy bielizne.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ajax 1lit. ks 80

Savo original 1,2 lit. ks 135

Savo perex 1,2 lit. ks 65

Savo proti plesni 0,5l s rozprašovačom ks 10

Domestos WC gel 750ml ks 22

Pulirapid 0,5lit. ks 75
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Fixinela 0,5l ks 40

Diava ks 6

Toro čistiaca pasta 200g ks 17

Solvina 450g ks 4

Destilovaná voda 5l ks 5

Servítky biele 1vrstvové 33x33cm 100ks/bal bal 12

Papierové utierky MIDI 2vrstvové 65m-výška 20cm ks 14

Jar (1lit) lit 82

Saponát - rôzne druhy  0,5l ks 27

Ocot 1 lit. ks 100

Aviváž rôzne vône  Silan 37PD ks 60

Prací prach na biele Lanza 7,5kg/balenie /100PD kg 135

Prací prach na farebné Lanza 7,5kg/balenie /100PD kg 75

Prací prach na biele tekutý 60PD/ks Lanza ks 14

Prací prach na farebné tekutý 60PD/ks Lanza ks 5

Sanytol dezinf.na bielizeň 1 lit. ks 20

Ručná dezinfekcia alkoh. bezoplachová gélová 0,5 lit. 
min.70% alkoholu ks. 40

Dezinfekcia na povrchy - min. 70% 
alkoholu-certifikovaný biocíd ks 40

Sanytol dezinf.čistič na podlahy 1 lit. ks 7

Piesok tekutý Cif 0,5 lit. ks 35

Clin na okná s rozprašovačom 0,5lit ks 25

Sóda kryštalická kg 22

Kyselina soľná 1l ks 12

Soľ tabletová 25kg ks 15

WC papier Jumbo biely- dvojvrstvový 28cm min.350m 
100% celuloza ks 65

Švédska utierka microvlákno 30x35cm ks 60

Švédska handra na podlahu microvlákno 50x60cm ks 30

Hubka na riad 10ks/bal kocka bal 5

Hubka na riad dĺžka 14cm kocka ks 65

Hubková utierka na riad 5ks/bal (pláto) bal 14

Drôtenka nerezová 3ks/bal bal 20

Mikroténové sáčky 20x30cm bal 20

Mikroténové sáčky 30x40cm bal 25

Mikrot.vrecká do koša 50x60cm-35lit.(25ks/bal) bal 80

Vrecia na odpad - 120lit - 80mic. bal 10

Vrecia na odpad 70x110cm -120lit. (25ks/bal) - 40mic. bal 120

Rukavice jednorázové latex púdr.-biele M 100ks/bal. bal 70

Rukavice jednorázové nitril púdr.-farebné M 100ks/bal. bal 30

Rukavice gumové č.7,5 - 8 - M Bi colour (žlto zelené) ks 50

WC súprava plast (miska+kefka) ks 44

Cleamen 220 nerez čistič 1l ks 4

Umývací prostriedok na konvektomat 5l ks 16

Oplachovací prostriedok na strojný oplach riadu 20l ks 1

Umývací prostriedok na strojové umývanie riadu 24kg ks 3

Odvápňovací prostriedok pre umývačku riadu 5lit. ks 1
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Mydlo tekuté antibakteriálne 5l dezinfekčné ks 3

Mydlo tekuté 5l ks 11

ČP granulovaný na odpad ks 15

Osviežovač spray - rôzne vône 300ml ks 40

Náhrada na plochý mop ks 10

Náhrada na mop - viskózová strapcová ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dezinfekcia na povrchy - min. 70% 
alkoholu-certifikovaný biocíd výrobok musí byť vírucídny, baktericídny, levurocídny

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy do miesta plnenia. V cene je zahrnuté balenie, naloženie, dovoz, vyloženie tovaru.

Požadujeme zadať jednotkovú cenu za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve desatiné miesta.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien,
DPH a celkovej ceny s DPH.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzatvorenej automatizovaným spôsobom v rámci EKS a 
zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Dodávka predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok podľa 
potrieb obstarávateľa. V čase PO-PIA 7.00-13.00

Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet jednotlivých cien 
zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu a technického popisu (doklad výrobcu 
s údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru) a certifikát na dezinfekčné prostriedky.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný a dodaný v požadovanom množstve.

Objednávateľ je oprávnený si pri dodávke všetko skontrolovať a v prípade dodania iného alebo nekompletného tovaru, takýto 
tovar neprevziať.

Dodávateľ dodá predmet zákazky,ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Obstarávateľ požaduje dodať originálne tovary, nakoľko potrebuje dodržiavať zvýšený hygienický režim v rámci svojej činnosti.

Obstarávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, uvedením zloženia výrobku a s návodom na 
použitie v slovenskom resp. českom jazyku. V prípade, ak sa návod na použitie nenachádza na etikete výrobku, je dodávateľ 
povinný oboznámiť obstarávateľa s používaním výrobku.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Horné Srnie
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Ulica: Školská 806/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 08:00:00 - 31.12.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 332,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 399,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124861

V Bratislave, dňa 22.12.2021 08:44:03

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124861


Zákazka


Identifikátor Z202124861


Názov zákazky Čistiace a dezinfekčné prostriedky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318618


Dodávateľ


Obchodný názov Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier


IČO 37218379


Sídlo Wolkrova 1135/5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 21.12.2021 17:06:02


Hash obsahu návrhu
plnenia ij5zu7L/tbdXAhua1QtEJo9kp15UKP/Lp/RYpoxhKbk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
navrh.xlsx







Hárok1


						Po vysúťažení zákazky bude do 3 dní zaslaný rozpis s konkrétnymi jednotkovými cenami.


			Ajax 1lit.			ks			80


			Savo original 1,2 lit.			ks			135


			Savo perex 1,2 lit.			ks			65


			Savo proti plesni 0,5l s rozprašovačom			ks			10


			Domestos WC gel 750ml			ks			22


			Pulirapid 0,5lit.			ks			75


			Fixinela 0,5l			ks			40


			Diava			ks			6


			Toro čistiaca pasta 200g			ks			17


			Solvina 450g			ks			4


			Destilovaná voda 5l			ks			5


			Servítky biele 1vrstvové 33x33cm 100ks/bal			bal			12


			Papierové utierky MIDI 2vrstvové 65m-výška 20cm			ks			14


			Jar (1lit)			lit			82


			Saponát - rôzne druhy  0,5l			ks			27


			Ocot 1 lit.			ks			100


			Aviváž rôzne vône  Silan 37PD			ks			60


			Prací prach na biele Lanza 7,5kg/balenie /100PD			kg			135


			Prací prach na farebné Lanza 7,5kg/balenie /100PD			kg			75


			Prací prach na biele tekutý 60PD/ks Lanza			ks			14


			Prací prach na farebné tekutý 60PD/ks Lanza			ks			5


			Sanytol dezinf.na bielizeň 1 lit.			ks			20


			Ručná dezinfekcia alkoh. bezoplachová gélová 0,5 lit. min.70% alkoholu			ks.			40


			Dezinfekcia na povrchy - min. 70% alkoholu-certifikovaný biocíd			ks			40


			Sanytol dezinf.čistič na podlahy 1 lit.			ks			7


			Piesok tekutý Cif 0,5 lit.			ks			35


			Clin na okná s rozprašovačom 0,5lit			ks			25


			Sóda kryštalická			kg			22


			Kyselina soľná 1l			ks			12


			Soľ tabletová 25kg			ks			15


			WC papier Jumbo biely- dvojvrstvový 28cm min.350m 100% celuloza			ks			65


			Švédska utierka microvlákno 30x35cm			ks			60


			Švédska handra na podlahu microvlákno 50x60cm			ks			30


			Hubka na riad 10ks/bal kocka			bal			5


			Hubka na riad dĺžka 14cm kocka			ks			65


			Hubková utierka na riad 5ks/bal (pláto)			bal			14


			Drôtenka nerezová 3ks/bal			bal			20


			Mikroténové sáčky 20x30cm			bal			20


			Mikroténové sáčky 30x40cm			bal			25


			Mikrot.vrecká do koša 50x60cm-35lit.(25ks/bal)			bal			80


			Vrecia na odpad - 120lit - 80mic.			bal			10


			Vrecia na odpad 70x110cm -120lit. (25ks/bal) - 40mic.			bal			120


			Rukavice jednorázové latex púdr.-biele M 100ks/bal.			bal			70


			Rukavice jednorázové nitril púdr.-farebné M 100ks/bal.			bal			30


			Rukavice gumové č.7,5 - 8 - M Bi colour (žlto zelené)			ks			50


			WC súprava plast (miska+kefka)			ks			44


			Cleamen 220 nerez čistič 1l			ks			4


			Umývací prostriedok na konvektomat 5l			ks			16


			Oplachovací prostriedok na strojný oplach riadu 20l			ks			1


			Umývací prostriedok na strojové umývanie riadu 24kg			ks			3


			Odvápňovací prostriedok pre umývačku riadu 5lit.			ks			1


			Mydlo tekuté antibakteriálne 5l dezinfekčné			ks			3


			Mydlo tekuté 5l			ks			11


			ČP granulovaný na odpad			ks			15


			Osviežovač spray - rôzne vône 300ml			ks			40


			Náhrada na plochý mop			ks			10


			Náhrada na mop - viskózová strapcová			ks			7
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