
Kúpna zmluva č. Z2022552_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 90214 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001
Telefón: 0336901201

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 potreby_január 2022
Kľúčové slová: Čistiace a hygienické potreby, toaletný papier
CPV: 33741000-6 - Výrobky na starostlivosť o ruky; 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, 

uteráky na ruky a servítky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu); 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace potreby_november 2021

Funkcia

čistiace prostriedky pre úrad

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toaletný papier 2-vrstvový mäkký HARMONY 
PROFESIONAL 10x200

vrece, mech 
(100 roliek) 10

Fixinela ružová 500 ml: prostriedok na čistenie 
umývadiel, vaní, obkladačiek a silne znečistených plôch;
NIE SENZI

kus 25

Savo Prim Univerzal čistí, likviduje baktérie, plesne a 
riasy 1l kus 10

Savo WC 1l modré (nie Domestos ani náhrada) kus 25

Cif Cream originál 500 ml kus 15

Prostriedok na umývanie riadu 5l kus 5

Mydlo tekuté Milde 5l kus 8

Rukavice gumenné Vileda standard veľkosť (5xM, 10xL) balenie (1 pár) 15

Handra podlahová švédska 50x60 hrubšia Canis kus 25
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Hubky na riad s drôtenkou 10 ks malé balenie (10 
kusov) 5

Papierové utierky recyklované skladané "ZZ", 
150x20-2V, biele

krabica (20 
balení) 25

Mikroultra utierka 40x40 cm hrubšia kus 25

Univerzálna utierka Spontex bal/3ks kus 10

Vrecia na odpad LDPE 700x1100 40mic. rolka (25 
kusov) 20

Vrecia na odpad LD 500x600 40mic. rolka (25 
kusov) 25

Sprej osviežovať vzduchu Glade 300 ml (rôzne vône) kus 4

Sanytol rozprašovač dezinfekčný 500 ml - NIE 
NÁHRADA kus 10

Tork mydlo kartuša 500 ml krabica (8 
kusov) 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia - sklad na 1.poschodí.

Dodávateľ do ceny predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich 
nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa a dodávateľa v súlade s hygienickými 
nariadeniami objednávateľa.  (ochranné rukavice, ochrana tváre, dezinfekcia a pod.)

Pri preberaní predloží dodávateľ dodací list, s uvedením jednotkových cien za každú položku; dodací list potvrdený 
objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy, bude podkladom pre fakturáciu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Radničné námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.02.2022 09:00:00 - 07.02.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: predmet zákazky
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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 545,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 655,00 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 Z2022552

V Bratislave, dňa 28.01.2022 10:56:01

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
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 Z2022552


Zákazka


Identifikátor Z2022552


Názov zákazky Čistiace potreby_január 2022


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319650


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 27.1.2022 17:03:06


Hash obsahu návrhu
plnenia 35VF2zRnxlQvyPsoTqKhDUw8Kh2SaqnzyNXKBC2q0wY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
eks0.xlsx







Hárok1


			Toaletný papier 2-vrstvový mäkký HARMONY PROFESIONAL 10x200			vrece, mech (100 roliek)			10						Položkovitý rozpočet s jednotkovými cenami bude zaslaný do 3 dní od zazmluvnenia.


			Fixinela ružová 500 ml: prostriedok na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek a silne znečistených plôch; NIE SENZI			kus			25


			Savo Prim Univerzal čistí, likviduje baktérie, plesne a riasy 1l			kus			10


			Savo WC 1l modré (nie Domestos ani náhrada)			kus			25


			Cif Cream originál 500 ml			kus			15


			Prostriedok na umývanie riadu 5l			kus			5


			Mydlo tekuté Milde 5l			kus			8


			Rukavice gumenné Vileda standard veľkosť (5xM, 10xL)			balenie (1 pár)			15


			Handra podlahová švédska 50x60 hrubšia Canis			kus			25


			Hubky na riad s drôtenkou 10 ks malé			balenie (10 kusov)			5


			Papierové utierky recyklované skladané "ZZ", 150x20-2V, biele			krabica (20 balení)			25


			Mikroultra utierka 40x40 cm hrubšia			kus			25


			Univerzálna utierka Spontex bal/3ks			kus			10


			Vrecia na odpad LDPE 700x1100 40mic.			rolka (25 kusov)			20


			Vrecia na odpad LD 500x600 40mic.			rolka (25 kusov)			25


			Sprej osviežovať vzduchu Glade 300 ml (rôzne vône)			kus			4


			Sanytol rozprašovač dezinfekčný 500 ml - NIE NÁHRADA			kus			10


			Tork mydlo kartuša 500 ml			krabica (8 kusov)			1
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