
Kúpna zmluva č. Z202115935_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Vašinova 124/59, 95061 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
IČO: 00738417
DIČ: 2021204944
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: IBAN: SK0981800000007000163805
Telefón: 0372831803

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 a hygienické potreby
Kľúčové slová: Čistiaci prášok na riad, Čistiace prostriedky na toalety,  Prostriedok na umývanie podláh, 

Saponát na umývanie riadu, Mydlo na pranie, Cheiron alebo ekvivalent, Grilpur alebo 
ekvivalent, Savo Perex, Pulirapid alebo ekvivalent,  Osviežovač vzduchu, WC blok, Hubka 
na riad, WC kefy, Handra na podlahu, Metla ciroková, Drôtenka vileda, Indulona alebo 
ekvivalent, Tekuté mydlo, Savo proti plesni, Odpadové vrecká, Vrecia čierne na odpad,  
Rukavice jednorázové a gumené, y, Prostriedok na čistenie odtokov,  Mydlo mazľavé, 
Okena, Suprachlór, Zmeták s násadou, Zmeták s lopatkou, Zvon gumový, Mop a náhrada 
na mop, prostriedok na umývanie podláh, Handra švédska, Kefa ryžová a násada.

CPV: 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831250-3 - 
Vyplachovacie roztoky; 39811100-1 - Osviežovač vzduchu; 39811000-0 - Prípravky na 
parfumovanie alebo dezodoráciu miestností; 39224320-7 - Špongie; 39224310-4 - WC kefy;
 39224300-1 - Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností; 39224100-9 - Metly; 
39224200-0 - Kefy; 39221180-2 - Kuchárske potreby; 33741100-7 - Čistiace prostriedky na 
ruky; 33711900-6 - Mydlo; 39221200-9 - Jedálenské potreby; 19640000-4 - Polyetylénový 
odpad a odpadkové vrecká a vaky; 18424300-0 - Jednorazové rukavice; 39220000-0 - 
Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre 
stravovacie zariadenia; 39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky; 39832100-4 - Čistiaci 
prášok na riad; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39831300-9 - Čistiace 
prostriedky na podlahu

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace a hygienické potreby

Funkcia

Čistiace a hygienické potreby

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

pol. č. 1 Čistiaci prostriedok na riad Cipro alebo 
ekvivalent balenie 5 kg kg 400
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pol. č. 2 Čistiaci prostriedok na toalety Fixinela alebo 
ekvivalent, balenie 10 l, 5 l l 600

pol. č. 3 Prostriedok na umývanie podlahy 1 l l 30

pol. č. 4 Prostriedok na umývanie riadu Jar, Miror alebo 
ekvivalent, balenie 10 l, 5 l l 1500

pol. č. 5 Mydlo na pranie 175 g ks 500

pol. č. 6 Prostriedok na odstránenie vodného kameňa 
Cheiron alebo ekvivalent, balenie 1 l l 200

pol.č. 7. Grilpur alebo ekvivalent balenie 400 ml ks 50

pol. č. 8 Pulirapid alebo ekvivalent balenie 750 ml ks 100

pol. č. 9 Osviežovač vzduchu balenie 300 ml ks 100

pol. č. 10 WC blok Domestos alebo ekvivalent ks 300

pol. č. 11 Hubka na riad profilovaná balenie 5 ks/bal. bal. 200

pol. č. 12 WC súprava ks 30

pol. č. 13 Handra na podlahu ks 800

pol.č. 14 Metla ciroková ks 30

pol. č. 15 Drôtenka vileda  2ks/bal. bal. 200

pol. č.16 Savo proti plesni 750 ml s rozprašovačom ks 30

pol. č. 17 Sáčky do smetného koša 20 ks/rol. 50x60 rol. 250

pol. č. 18 Vrecia čierne na odpad  240 L 25 ks/rol. rol. 300

pol. č. 19  Rukavice latexové bal. 50

pol. č. 20 Hydroxid sodný kg 150

pol. č. 21  Mydlo mazľavé bal. 50

pol. č. 22 Okena l 50

pol. č. 23 Suprachlór BT kg 200

pol. č. 24 Zmeták s násadou ks 100

pol. č. 25 Zmeták s lopatkou súpr. 50

pol.č. 26 Zvon gumový ks 20

pol.č. 27 Mop ks 20

pol.č. 28 Prostriedok na umývanie podláh, balenie 5 l l 50

pol.č. 29 Leštenka na nábytok ks 50

pol.č. 30 Mop náhrada ks 30

pol.č.31 Handra švédska ks 100

pol.č.32 Kefa ryžová ks 40

č.33 Rukavice gumenné ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

pol. č. 1 Čistiaci prostriedok na riad Cipro alebo 
ekvivalent, balenie 5 kg

čistenie glazovaných a smaltovaných povrchov, zloženie menej 
ako 10 % uhličitan sodný - 5 % aniónové tenzidy

pol. č. 2 Čistiaci prostriedok na toalety Fixinela alebo 
ekvivalent, balenie 10 l, 5 l

tekutý účinný prípravok na odstraňovanie hrdze a vodného 
kameňa

pol. č. 3 Prostriedok na umývanie podláh 1 l univerzálny tekutý čistiaci prostriedok na plávajúce podlahy 
parfémovaný

pol. č. 4 Prostriedok na umývanie riadu Jar, Mirror alebo 
ekvivalent, balenie 10 l, 5 l

vysokoúčinný koncentrovaný prípravok na umývanie riadu v 
gelovej konzistencii s dobrým odmasťovacím a čistiacim účinkom, 
min zloženie 15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, alkoholy 
5-15 %,

pol. č. 4 Prostriedok na umývanie riadu Jar, Mirror alebo 
ekvivalent, balenie 10 l, 5 l kyselina trihydrogénfosforečná 15-30 %

pol. č. 5 Mydlo na pranie 175 g jadrové mydlo na ručné pranie na odstránenie škvŕn a špiny, 
pričom ochraňuje vlákna a farby
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pol. č. 6 Prípravok na odstránenie vodného kameňa 
Cheiron alebo ekvivalent, balenie 1 l

odstránenie vodného kameňa z rýchlovarných kanvíc, zloženie 
kyselina citrónová, kyselina fosforečná, voda

pol. č. 7 Grilpur alebo ekvivalent balenie 400 ml
čistenie grilov a rúr-odstránenie mastnoty, uvoľňuje organické 
pripáleniny. Min. zloženie: hydroxid sodný 5-15 %, tetra sodná soľ 
kyseliny ethylendiaminotetraotvovej menej ako 5 %

pol. č .7 Grilpur alebo ekvivalent balenie 400 ml sodný 5-15 %, tetra sodná soľ kyseliny ethylendiaminotetraotvovej 
menej ako 5 %

pol. č. 8 Pulirapid alebo ekvivalent balenie 750 ml

vysokoúčinný čistiaci prostriedok na sanitu a keramiku na dokonalé
odstraňovanie vodného kameňa a mydlových usadenín. Vhodný 
na čistenie nerezových (antikorových) drezov, riadov, vodovodných
batérií

pol. č. 8 Pulirapid alebo ekvivalent balenie 750 ml keramických obkladov, dlažieb, vaní, umývadiel. Min. zloženie: 
kyselina fosforečná 24 %

pol. č. 9 Osviežovač vzduchu balenie 300 ml na osvieženie ovzdušia

pol. č. 10 WC blok Domestos alebo ekvivalent dezinfekcia  WC

pol. č. 11 Hubka na riad profilovaná balenie 5 ks/bal. hubka na riad rozmery 9 x 7 x 4,5 cm, rôzne farby

pol. č. 12 WC súprava WC kefa s nádobou na odkvapkávanie, materiál plast, rôzne farby

pol. č. 13 Handra na podlahu veľkosť 60x50 cm, zloženie 75 % Ba, 20 % PES, 5 % zmes 
vlákien, šitá

pol. č.14 Metla cirokvá metla z ciroku, prírodný materiál, násada z dreva, 5x prešitá

pol. č. 15 Drôtenka vileda len vileda - nerezová drôtenka na očistenie silne znečisteného 
riadu

pol. č. 16 Savo proti plesni 750 ml s rozprašovačom na odstránenie plesní a kvasiniek s dezinfekčným bieliacim 
účinkom

pol. č. 17 Sáčky do smetného koša 20 ks/bal. 50x60 vrecká rolované čierne do smetného koša rozmer 50x60 cm

pol. č. 18 Vrecia čierne na odpad vrecia čierne na odpad 90x110x140  20 ks/rol.

pol. č. 19 Rukavice latexové číslo M - 25, L - 25 bal. jednorázové rukavice latexové gelové, 
nepudrované, 100 ks v bal.

pol. č. 20 Hydroxid sodný
prostriedok na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní, WC a 
kuchynských drezov, rozpúšťa kuchynské odpady, mastné 
usadeniny, vlasy, zloženie hydroxid sodný

pol. č. 21 Mydlo mazľavé 9kg/bal.
vhodné na umývanie podláh, hygienických zariadení, dávkovanie 
500g mydlana 10l vody, min. zloženie viac ako 15-30 % 
draselného mydla, menej ako 1 % h&droxid sodný

pol. č. 22  Okena alebo ekvivalent balenie 5 l čistiaci prostriedok na okná, sklá a zrkadlá min. zloženie menej ako
5 % anionaktívne tenzidy

pol. č. 23 Suprachlor BT dezinfekčný prostriedok, likvidácia baktérii, kvasiniek, plesní a húb.
Usmrcuje vírusy vrátane HIV.

pol. č. 24 Zmeták s násadou zmeták drevený 30 cm so šrobovacou násadou 120 cm

pol. č. 25 Zmeták s lopatkou súprava lopatka cca 20-25 cm široká s prislúchajúcim zmetákom

pol. č. 26 Zvon gumový zvon gumový

pol. č. 27 Mop mop plochý s náhradou s mikrofázového materialu rozmer 43x13 
cm

pol. č. 28 Prostriedok na umývanie podláh, balenie 5L univerzálny tekutý čistiaci prostriedok na všetky povrchy 
parfúmovaný

pol. č. 29 Leštenka na nábytok na leštenie nábytku spryové balenie s vôňou

pol. č. 30 Mop náhrada náhrada s mikrofázoveho materiálu rozmer 43x13 cm

pol. č. 31 Handra švédska univerzálna na čistenie okien, skla, zrkadla a nerezových povrchov
bez chemikálii rozmer 30 x30

pol. č. 32 Kefa ryžová a násada so silne odolnými štetinami na čistenie povrchov dlžka 23 cm

pol. č. 33 Rukavice gumenné čislo M - 15 ks a číslo L -15 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Strana 3 z 5 



Vrátanie dopravy na miesto plnenia.

Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom

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

Objednávateľ si vyžaduje dodať k špecifickému tovaru karty bezpečnostných údajov 

Vystaviť faktúru v jednotkových cenách na dve desatinné miesta. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na 
základe doručenej faktúry.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z. z.

Objednávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, uvedením zloženia výrobku, dátumu 
spotreby a s návodom na použitie v slovenskom resp. českom jazyku. V prípade, ak sa označenie výrobku, uvedením zloženia
výrobku, dátumu spotreby a návodu na použitie v slovenskom resp. českom jazyku nenachádza na etikete výrobku, nebude 
Objednávateľom prevzatý.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá požadovanej kvalite na vlastné náklady.

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
Ulica: Vašinova 124/59

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.08.2021 08:00:00 - 13.08.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: V zmysle bodu II. Objednávkového 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: 6 616,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 940,00 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.07.2021 11:06:01

Objednávateľ:
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
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