Rámcová dohoda č. Z20163525_Z
I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Sídlo:

Karloveská 64, 84258 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00157660

DIČ:

2020798637

IČ DPH:

SK2020798637

Číslo účtu:

SK4381800000007000123811

Tel:

+421907993217

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:

Hygienické a čistiace potreby

Kľúčové slová:

hygienické potreby, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, potreby na upratovanie

CPV:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39831600-2 Čistiace prostriedky na toalety; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39832100-4 - Čistiaci prášok na riad;
39831000-6 - Pracie prostriedky; 39833000-0 - Protiprachové prostriedky; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• hygienické a čistiace prostriedky vhodné na upratovanie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

toaletný papier 26 cm 2 vrstvový Katrin alebo ekvivalent (1 balenie/ 6
kusov)
toaletný papier 19 cm 2 vrstvový Katrin alebo ekvivalent (1 balenie/ 6
kusov)
skladané papierové utierky 2 vrstvové biele Katrin alebo ekvivalent (1
krabica/3000 kusov)
tekuté mydlo (5 litrové balenie / 1 kus)

balenie

50

balenie

86

krabica

10

kus

10

mydlo (100 gramov/ 1 kus)

kus

27

umývacia pasta na ruky Solvina alebo ekvivalent (450 gramov/ 1 kus)

kus

2
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Minimum

Maximum

Presne

prostriedok na umývanie riadu Jar alebo ekvivalent (1 liter/1 kus)

kus

110

čistiaci prostriedok – tekutý piesok CIF alebo ekvivalent (500 ml/ 1 kus)

kus

200

čistiaci prostriedok tekutý na veľmi znečistené plochy (1 liter/ 1 kus)

kus

80

dezinfekčný čistiaci prostriedok SAVO originál (1 liter/1 kus)

kus

150

prostriedok na umývanie podláh s vôňou (1 liter/1 kus)

kus

120

prostriedok na umývanie plávajúcich podláh (1 liter/ 1 kus)

kus

5

dezinfekčný prostriedok do WC - gel SAVO alebo ekvivalent (750 ml/ 1
kus)
čistiaci prostriedok na odstránenie vodného kameňa vo WC, napr.
PULIRAPID alebo ekvivalent (500 ml/ 1 kus)
odmasťovací prostriedok do odtokov granulovaný, napr. Sifo alebo
ekvivalent (500 g/1 kus)
prostriedok na hrdzu a vodný kameň gel, napr. PULIRAPID alebo
ekvivalent (750 ml/1 kus)
dezinfekčný prostriedok proti plesni s rozprašovačom (500ml/1 kus)

kus

200

kus

150

kus

30

kus

130

kus

30

čistiaci sprej na nábytok, napr. Pronto alebo ekvivalent (250 ml/1 kus)

kus

24

sprejový osviežovač vzduchu (300ml/1 kus)

kus

20

gelový osviežovač vzduchu ( 150 ml/1 kus)

kus

10

hydroxid sodný (1 kg/1 kus)

kus

40

prostriedok na umývanie okien s rozprašovačom CLIN alebo ekvivalent kus
(500 ml/1 kus)
čistiaci prostriedok na riad do umývačky riadu FINISH alebo ekvivalent kus
(maximálne 1500 ml/1 kus)
čistič a odmasťovač do umývačky riadu (250 ml/1 kus)
kus

50

soľ do umývačky riadu granulovaná FINISH alebo ekvivalent (1,5
kg/balenie)
vôňa do umývačky riadu na 60 umytí FINISH alebo ekvivalent

balenie

15

kus

25

leštidlo do umývačky riadu FINISH alebo ekvivalent (800 ml/1 kus)

kus

10

chloramin (1 kg/1 kus)

kus

70

tablety do pisoárov (balenie / 1 kg)

balenie

8

gumené rukavice M (univerzálne na ochranu rúk pri čistení a umývaní)

pár

18

gumené rukavice L (univerzálne na ochranu rúk pri čistení a umývaní)

pár

42

ochranný krém na ruky s dezinfekčným účinkom INDULONA alebo
ekvivalent (100 ml/1 kus)
hubky na riad menšie s drôtenkou (10ks/balenie)

kus

50

balenie

34

Autošpongia JUMBO alebo ekvivalent (veľká)

kus

4

drôtenka na riad kovová (3 ks/ 1 balenie)

balenie

4

švédska utierka 35cm x 30 cm

kus

80

mop súprava - vedro a mop plochý Delux alebo ekvivalent

kus

6

metlička s lopatkou

kus

2

Teleskopická prachovka na pavučinu, s dosiahnutím do každého
nedostupného kúta bezpečne a bez námahy, mikrovlákno/železo, min.
50 cm max.5 m
Náhradné handry k plochému mopu DELUX alebo ekvivalent

kus

3

kus

3

vedro plastové s výlevkou 10 l s extra pevnou plastovou rúčkou

kus

3

zmeták – metla na čistenie vnútorných priestorov vrátané násady

kus

4

ciroková metla s násadou na vonkajšie použitie

kus

2

kartáč na podlahu plastový s násadou (kefa - ryžák)

kus

15
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10
20

podlahová handra biela s rozmerom 66 cm x 60 cm

kus

50

handra savá v rôznych farbách s rozmerom 50 cm x 60 cm

kus

42

súprava na WC plastová

kus

6

vrecia do koša pevné 35 l (25 ks/ balenie)

balenie

40

vrecia do koša pevné 60 l (10 ks/ balenie)

balenie

50

vrecia do koša pevné 120 l ( 25 ks/ balenie)

balenie

75

sprej proti škodcom /mravce/ (400 ml/1 kus)

kus

10

prášok na pranie univerzálny, sypký alebo sypký (500 mg/1 kus alebo
800 ml/ 1 kus)
Ocot kvasný liehovový 8% (1 liter/ 1 kus)

kus

6

kus

30

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Položka č. 7 - zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky,
Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy, Linalool
Položka č. 8 - zloženie: 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % aniónové
povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne
látky, Mydlo, Parfum, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Hexyl
cinnamal, Benzisothiazolinone
Položka č. 13 - zloženie: Dezinfekčná látka: peroxid vodíka 2g/100 g,
Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Bieliace činidlo na
báze kyslíka (peroxid vodíka), Parfum
Položka č. 14 - Zloženie: 5-15 % Neionogenne tenzidy, obsahuje
kyselinu fosforečnú maximálne 24,5 %. Biodegrabilita 90 %.
Položka č. 22 - zloženie:Parfum, Preservative (benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone)
Položka č. 23 - zloženie: 30 %: fosforečnany, Ďalšie zložky: enzýmy
(proteáza, amyláza), parfum, limonén, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazoline
Položka č. 25 - zloženie: Chlorid sodný 100 %
Položka č. 26 -Parfum, Farbivo
Položka č. 27 - zloženie: 5-15 %: neiónové povrchovo aktívne látky, &lt;
5 % konzervačné činidla (methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone)
Polozka č. 32 - zloženie Aqua, Paraffinum Liquidum, Palm Glycerides,
Glycerin, Cera Alba, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Olive Oil, Stearic Acid,
Aminotridecane Adipate, Laurech-30, Perfum.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia do skladu
Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet s nacenením jednotlivých položiek s uvedením cien s DPH aj bez DPH do 2 pracovných dní
od uzavretia zmluvy
Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa - 10 jednotiek zmluvného
plnenia
Požadujeme dodanie tovaru do 48 hodín od objednávky. Zmluva sa bude plniť čiastkovo. Objednávky sa budú realizovať podľa
potreby objednávateľa približne 1 x mesačne na základe elektronicky zaslanej objednávky. Dodanie tovaru požadujeme v
pracovných dňoch medzi 8:00 - 12:00 hodinou. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ minimálne 24 hodín vopred elektronicky mailom
alebo telefonicky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nesplnenia technických vlastností, parametrov, akosti alebo pri
zistení poškodenia, ktoré vzniklo pri prevoze tovaru.
V takomto prípade je dodávateľ povinný časť alebo kompletnú dodávku tovaru vymeniť a dodať znovu na svoje náklady. Pri uplatnení
reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať na adrese objednávateľa. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád
bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní od oznámenia alebo doručenia reklamácie.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétnu značku alebo výrobcu alebo typ, umožňuje sa dodávateľovi
predložiť ponuku s ekvivalentným riešením, s porovnateľnými, resp. lepšími parametrami.
V prípade, že je pri položke zadaný presný názov alebo značka a dodávateľ dodá ekvivalent, je dodávateľ je povinný do 2
pracovných dní od uzavretia zmluvy zaslať vzorky ekvivalentov objednávateľovi. V prípade, že vzorky budú pre objednávateľa
nevyhovujúce, je dodávateľ povinný vymeniť daný tovar za iný a opäť poslať vzorku ekvivalentu.
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Cena za predmet zákazky je konečná, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady na dodanie tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na
základe objednávky.
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:

Karloveská 64

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

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

počet kusov

Požadované maximálne 2203,0000
množstvo:
3.4

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy
vrátane ustanovenia ich čl. XVI upravujúcich rámcové dohody.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 351,44 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 021,73 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.2.2016 8:24:01
Objednávateľ:
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
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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