Kúpna zmluva č. Z201622856_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Sídlo:

Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika

IČO:

37957937

DIČ:

2021928150

IČ DPH:

nie je platiteľ DPH

Číslo účtu:

SK76 8180 0000 0070 0028 0745

Tel:

00421484726500

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JUMICOL, s.r.o.

Sídlo:

Bytčická 89, 01009 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36783943

DIČ:

2022385233

IČ DPH:

SK2022385233

Číslo účtu:

SK5056000000003023201001

Tel:

0915979636

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky

Kľúčové slová:

Výrobky na čistenie, upratovanie, umývanie, pranie

CPV:

33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 33740000-9 - Výrobky na starostlivosť o ruky a
nechty; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39224000-8 Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 39224300-1 - Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie
domácností; 39831000-6 - Pracie prostriedky; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety;
39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 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:
• Výrobky na čistenie, upratovanie, umývanie, pranie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Aviváž vhodná pre citlivú detskú pokožku (Silan 1 l alebo ekvivalent)

ks

50

2. Tekutý čistič na hdrzu a vodný kameň (Fixinela tekutá na hrdzu a
vodný kameň - 500 ml alebo ekvivalent)
3. Sanitárny čistič 750 ml (SAVO WC - 750 ml alebo ekvivalent)

ks

30

ks

40

4. Saponát na riad (JAR - 1l alebo ekvivalent)

ks

25
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Minimum

Maximum

Presne

5. Odstraňovač škvŕn určený na farebné prádlo (Vanish tekutý ružový 1 l alebo ekvivalent)
6. Vrece PVC modré 70x110 cm; hrúbka fólie 80 mikr.

ks

40

ks

800

7. Čistič lesklých povrchov - viacúčelový čistiaci sprej (CLIN 500 ml
alebo ekvivalent)
8. Osviežovač vzduchu v spreji - 240 ml (Air Wick Citrus alebo
ekvivalent)
9. Krémový abrazívny čistiaci prípravok 500 ml (tekutý piesok CIF krém
500 ml alebo ekvivalent)
10. Prach na pranie na citlivú detskú pokožku (Ariel 9,8 kg alebo
ekvivalent)
11. Odstraňovač škvŕn určený na biele prádlo (Vanish tekutý biely - 1 l
alebo ekvivalent)
12. Prípravok určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti
(SAVO 1 l alebo ekvivalent)
13. Mop Masterclip (kapsový) 40 cm (alebo ekvivalent)

ks

15

ks

20

ks

20

ks

60

ks

40

ks

18

ks

30

14. Univerzálny saponát na podlahy AJAX (alebo ekvivalent)

ks

25

15. Vrece PVC červené 70x110 cm; hrúbka fólie 80 mikr.

ks

800

16. Rozpustné vrecia 55 x 1000 cm (60 litrov) - balenie 4 rolky x 25 ks,
priehľadné, rozpustné pri 60 °C
17. Utierka MIKROultra

rolky

8

ks

100

18. Držiak na mop 40 cm s tyčou

ks

2

19. Držiak na mop 50 cm s tyčou

ks

2

20. Hubka na riad 8x5x2,5 cm (resp. 8x5x2,7 cm)

ks

100

21. Mikroténové sáčky do koša 50 x 60 cm - 50 ks v balení

balenie

50

22. Motúz likový

ks

20

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. Aviváž - zloženie:
1. Aviváž - použitie:

5-15% katiónový tensid, parfém (Alpha-isomethyl Ionone,
Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Hexyl
vhodné pre citlivú detskú pokožku

1. Aviváž - objem:

1l

2. Tekutý čistič: zloženie

5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farbivo

2. Tekutý čistič - objem:

500 ml

2. Tekutý čistič - použitie

vhodný na hrdzu a vodný kameň

2. Tekutý čistič - objem:

500 ml

3. Sanitárny čistič - zloženie:

chlórnan sodný < 5%, alcohols, C 12-14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts < 5%, Hydroxid sodný <
750 ml

3. Sanitárny čistič - objem:
4. Saponát na riad - zloženie

5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové
povrchovo aktívne látky, Benzisothiazolinone, P
1l

4. Saponát na riad - objem:
5. Odstraňovač škvŕn určený na farebné prádlo - zloženie:
5. Odstraňovač škvŕn určený na farebné prádlo - objem:

< 5 %: parfum, hexylcinnamal, 5 - 15 %: bieliace činidlo na
báze kyslíka, neiónové povrchovo aktívne
1l

6. Vrece PVC modré - rozmer:

70x110 cm

6. Vrece PVC modré - hrúbka fólie:

80 mikr.

7. Čistič lesklých povrchov - viacúčelový čistiaci sprej - objem:. Čistič
lesklých povrchov - viacúčelový čistiaci sprej - zloženie:
7. Čistič lesklých povrchov - viacúčelový čistiaci sprej - objem:

vonné látky (Limonene), Methylisothiazolinone,
Benzisothiasolinone
500 ml

8. Osviežovač vzduchu v spreji - objem:

240 ml

Strana 2 z 5

9. Krémový abrazívny čistiaci prípravok - objem:

500 ml

9. Krémový abrazívny čistiaci prípravok - zloženie:

5 % alebo viac, ale menej ako 15 % aniónové povrchovo
aktívne látky, Menej ako 5 % neiónové povrchov
15-30% bieliace činidlá na báze kyslíka, 5-15% aniónové
povrchovo aktívne látky,
vhodné aj pre citlivú detskú pokožku s vysokou čistiacou
schopnosťou
10 kg

10. Prach na pranie - zloženie:
10. Prach na pranie - použitie:
10. Prach na pranie - hmotnosť
11. Odstraňovač škvŕn určený na biele prádlo - zloženie:

&lt; 5%: aniónové povrchovo aktívne látky, optické
zosvetľovače, parfum, hexylcinnamal, 5% - 15%: bielia
1l

11. Odstraňovač škvŕn určený na biele prádlo - objem:
12. Prípravok určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti zloženie:
12. Prípravok určený na dezinfekciu vody a povrchov v domácnosti objem
13. Mop kapsový 40 cm - zloženie:

Chlórnan sodný &lt; 5%, Alcohols, C 12 - 14, ethoxylated,
sulfates, sodium salts &lt; 5%, Hydroxid sodný
1l

13. . Mop kapsový 40 cm

po prvom praní priadza výrazne zväčší objem

13. Mop kapsový 40 cm - životnosť

min. 500 pracích cyklov s doporučenou teplotou prania 60 C

13. Mop kapsový 40 cm - vhodnosť použitia:

linoleové podlahy

husto pretkávaná priadzu - 40cm-11 radov

13. Mop kapsový 40 cm; 170 g; biely
15. Vrece PVC červené - rozmer:

710 x 110 cm

15. Vrece PVC červené - hrúbka fólie

80 mikr.

20. Hubka na riad 8x5x2,5 cm (resp. 8x5x2,7 cm)

abrazívna plôška - 7 mm

21. Mikroténové sáčky do koša - rozmer:

50 x 60 cm

21. Mikroténové sáčky do koša - počet ks v balení:

20 ks

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za
položku.
Objednávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, s návodom na použitie a uvedením zloženia
výrobku v slovenskom resp. českom jazyku.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica
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Ulica a číslo:
3.2

Námestie L. Svobodu 4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.9.2016 10:18:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa rozpisu položiek

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: 1 108,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 329,60 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 31.8.2016 10:56:00
Objednávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
JUMICOL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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