Kúpna zmluva č. Z201816707_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Svätý Jur
Prostredná 29/92, 90021 Svätý Jur, Slovenská republika
00304832
2020662138
SK3402000000000000624112
02/49202301, 0915 782076

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:
Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Kľúčové slová:

čistiace prostriedky, krém, mydlo, prostriedky do umývačky riadu, prostriedky na pranie,
utierky, dezinfekčné prostriedky, odpadové vrecia

CPV:

33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 33740000-9 - Výrobky na starostlivosť o ruky
a nechty; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 39830000-9 - Čistiace výrobky;
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera; 19640000-4 - Polyetylénový odpad a
odpadkové vrecká a vaky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Funkcia
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie školských priestorov.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. JAR, prostriedok na umývanie riadu, balenie 1 liter/ks

ks

20

2. SAVO prim so sviežou vôňou, balenie 1 liter/ks

ks

6

3. PERSIL Expert prací prášok na biele, bal. 6 ks

ks

1

4. AJAX Floral fiesta levandula+magnolia, čistiaci
prostriedok, balenie 1 liter/ks

ks

9

5. Tekuté mydlo antibakteriálne, balenie 1 liter/ks

ks

2

6. Krém na ruky Nivea Smooth Care bambucké maslo,
100ml/ks

ks

3

7. FINISH Powerball All in 1, tablety do umývačky riadu,
bal. 84ks

bal.

2
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Minimum

Maximum

Presne

8. Čistiace utierky Green Shield antibakteriálne, 50
ks/bal.

bal.

2

9. PERSIL Expert prací prášok na biele, bal. 1,5 kg

ks

3

10. PERSIL Expert prací gél na biele, bal. 1460 ml

ks

3

11. PERSIL Duo Caps na farebné, bal. 40 ks

bal.

1

12. Harmony Soft flora aroma, toaletný papier
trojvrstvový, bal. 14 x 4 ks

bal.

1

13. Čistiace utierky Green shield na LCD obrazovky, 50
ks/bal.

bal.

1

14. Indulona oranžová s nechtíkom, bal. 100 ml/ks

ks

3

15. CIF kuchyňa odmasťujúci čistiaci sprej, balenie 500
ml/ks

ks

2

16. Tekuté mydlo Helios herbs 500 ml

ks

3

17. Vrecia do koša zaväzovacie, 70 l, bal. 20 ks

bal.

5

18. Skladané dvojvrstvové ZZ utierky biele, balenie
20x150 útržkov

bal.

1

19. Náhradná náplň tekutého mydla Dettol cleanse 500
ml

ks

2

20. SIFO čistič odpadov 500 gr.

ks

3

21. Papierové servítky 33x33 cm, biele, bal. 100 ks

bal.

10

22. Osviežovač vzduchu Ambi pur Gel krystals
Rose&Orchid

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny vrátane DPH.
Cena zahŕňa poštovné, balné a dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia na miesto plnenia.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Tovar bude dodaný naraz. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu zamestnávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že tovar nebudú spĺňať všetky požiadavky v súlade s
technickou špecifikáciou predmetu zákazky.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Pezinok

Obec:

Svätý Jur
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Ulica:
3.2

Kollárova č. 5, školská jedáleň

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.04.2018 08:00:00 - 30.04.2018 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Podľa technickej špecifikácie. Dodávka ako celok.

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 207,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 248,40 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.04.2018 16:38:01
Objednávateľ:
Mesto Svätý Jur
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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