
Kúpna zmluva č. Z202029501_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Cintorínska 3, 95050 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00738280
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0372832711

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LEON global s.r.o.
Sídlo: Svätoplukova 15, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 36284238
DIČ: 2022161581
IČ DPH: SK2022161581
Bankové spojenie: IBAN: SK 94 0900 0000 0001 8615 1690
Telefón: 0336408205

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

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

prostriedky, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, vedrá, handry, zmetáky, 
vrecia.

CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky; 
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych 
typov; 39542000-3 - Handry; 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a 
vaky; 39833000-0 - Protiprachové prostriedky

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky

Funkcia

Vhodné na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu.

Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky určené na umývanie riadu, podláh, dezinfekciu sociálnych zariadení a ostatných 
plôch bez obsahu chlóru a alkoholu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Čistiaci prostriedok na okná 500ml bez alkoholu ks 180

Grilpur Total 400 ml alebo ekvivalent ks 100

Pulirapid ks 70

Čistiaci prášok tekutý 600g ks 200

Čistiaci prípravok práškový 400g ks 200

Prostriedok na umývanie riadu 5l ks 400

Protiprachový spray 300ml ks 100
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Savo proti plesni 500ml alebo ekvivalent ks 180

Kyselina soľná 1l ks 80

Fixinela 500ml alebo ekvivalent ks 200

Saponát na podlahu 5l ks 500

Savo glanc 500 ml MR do kuchyne ks 120

Savo perex 1l ks 50

Sóda kryštalická 1kg ks 80

Hydroxid sodný 1kg ks 100

Tep antistatic aktívna pena 500 ml ks 30

WC kefa - sada ks 60

Vrece na odpad 30 l 25ks/rol. 500x600 rol 800

Vrece na odpad 60l 25ks/rol 600x700 rol 600

Vrece na odpad 120l 25ks/rol rol 800

Handra na podlahu tkaná vaflová 60x50 ks 400

Zmeták s lopatkou PVC ks 60

Metla ciroková ks 10

Prachovka flanelová ks 100

Mop na podlahu komplet ks 70

Náhradné mopy ks 70

Kôš odpadkový preklápací 25l ks 20

Sanytol univerzálny dezinfekčný 500ml spray bez chlóru ks 800

WC spray ks 10

Vedro okrúhle plastové 12l ks 20

Jar 5l ks 200

Pronto sprej na nábytok originál 300ml ks 15

Ošetrujúci prípravok na kožu ks 15

Pozinkované vedro ks 5

Savo 5l dezinfekčné originál ks 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyloženia na mieste plnenia - Nitra, vrátane dodacieho listu s jednotkovými cenami zaokrúhlenými na dve 
desatinné miesta.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite

Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky. 

Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi návrh predmetu plnenia na odsúhlasenie.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe 
potvrdeného dodacieho listu. 

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke a ich jednotkových cien bez  DPH 
a aj s DPH.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14.00 hod.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením /respektíve lepšími parametrami/ 
okrem prostriedku na umývanie riadu Jar.

Požaduje sa dodržanie uvádzaných množstiev, balení a farieb.
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Požaduje sa aby v rámci jednotlivých položiek boli dodávané rovnaké značky výrobkov (okrem prostriedku na umývanie riadu -
kde sa požaduje Jar a zbytok iný prípravok určený na umývanie riadu).

V položke 32. Pronto sprej na nábytok originál 300ml nie je prípustný ekvivalent

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Cintorínska 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.11.2020 07:30:00 - 27.11.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletná dodávka podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 391,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 070,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.11.2020 13:24:01
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Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LEON global s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 


		2020-11-16T13:24:01+0100
	EKS PDF PODPIS




