Kúpna zmluva č. Z201768675_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

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
42499500
2023395253
SK2023395253
SK1481800000007000437837
+421 249234336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Lamitec, spol. s r.o.

Sídlo:

Pestovateľská 16147/9, 82104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35710691

DIČ:

2020249638

IČ DPH:

SK2020249638

Číslo účtu:
Telefón:

0917981617

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace prostriedky

Kľúčové slová:

Čistiace prostriedky

CPV:

39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Čistiace prostriedky

Funkcia
Zabezpečenie dodania umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie osobnej hygieny a
hygieny na pracovisku, vrátane obalov, dopravy a vykládky do miest určených objednávateľom - do miest uskladnenia
Technické vlastnosti

Jednotka

Chlórový čistič na báze aktívneho chlóru na čistenie
plôch, predmetov a na odstránenie pachov

1l

478

Dezinfekčný tekutý čistiaci prípravok proti
mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, vírusom a
baktériám s vysokými baktericídnymi účinkami

1l

408

Dezodoračný, parfumovaný čistiaci WC gél so závesnou
nádržkou (zabezpečuje dezodoračné a priebežné
čistiace účinky)

400 ml

1578

Univerzálny čistič na každodenné umývanie podláh a
odstránenie špiny s vôňou

5l

347

Prostriedok na efektívne odstránenie upchatých
odpadov

500 g

350
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Minimum

Maximum

Presne

Tekutý čistiaci krém odstraňujúci usadenú špinu na
plastových, laminátových, keramických a chrómových
povrchoch

600 g

588

Koncentrovaný prostriedok na umývanie riadu
odstraňujúci mastnotu

1l

1172

Vysokoúčinný odstraňovač vodného kameňa z
kávovarov, vodovodných batérií a drezov

500 ml

692

Prostriedok na čistenie skla s rozprašovačom, obsahuje
alkohol a účinne odstraňuje mastnotu

750 ml

596

Leštenka na nábytok proti prachu s ošetrujúcim
účinkom, sprej

300 ml

196

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na WC na
odstránenie škvŕn, vodného kameňa a nečistôt

750 ml

1311

Tablety do pisoárov 3 v 1 obsahujúce účinné zložky,
ktoré odstraňujú nečistoty, vodný, močový kameň a
zabraňujú tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných
miestach. Čistia a dezodorujú.

1 kg

155

Tekuté mydlo antibakteriálne na bežnú hygienickú
starostlivosť, ničí baktérie

5l

441

Regeneračná soľ do umývačky riadu proti vzniku
vodného kameňa zaisťuje efektívnu prevádzku

3 kg

7

Prostriedok na oplachovanie do umývačky riadu, ktorý
neutralizuje zvyšky umývacích prostriedkov

5l

16

Čistiaci prostriedok do veľkokapacitných umývačiek
riadu určený na odstránenie mastnoty a hrubých nečistôt

10 l

14

Čistiaci prostriedok do umývačky riadu vo forme
tabletiek na odstránenie odolných škvŕn a nečistôt

60 ks v balení

47

Leštiaci prípravok do umývačky riadu pre optimálny lesk
a schnutie riadu

1l

19

Univerzálny prací prostriedok na bielu a stálofarebnú
bielizeň, na efektívne odstránenie škvŕn pre všetky druhy
práčok

10,5 kg

36

Gélový osviežovač vzduchu na odstránenie zápachu do
WC a kúpeľní

150 ml

912

Čistič na podlahy s obsahom vosku pre dokonalé
čistenie a ochranu drevených povrchov a plávajúcich
podláh

750 ml

96

Aviváž - koncentrát, ktorý dodáva prádlu mäkkosť a
vôňu

1l

43

Čistiaci a bieliaci prostriedok na záclony, zloženie menej
ako 5% anionické a neionické tenzidy, parfum, 5% a
viac, bieliaca zložka na bázi aktívneho kyslíka

500 ml

13

Účinný čistiaci prostriedok na čistenie toaletných mís,
umývadiel, bidetov, výleviek, kohútikov a batérií, ktorý
odstraňuje vodný kameň, hrdzu a nečistotu. 5-15%
kyselina fosforečná, menej ako 5% neiónový tenzid,
zahusťovadlo, vonná látka

750 ml

785

Odstraňovač vodného kameňa určený pre automatické
práčky, obsah kyseliny citrónovej do 100%

100 g

55

Prostriedok na čistenie rúr odstraňuje usadené mastné
nečistoty a pripáleniny

500 ml

64

Čistiaci prostriedok na koberce - penivý, odstraňuje
zažranú špinu a prach, neutralizuje zápach

500 ml

187

Pasta na umývanie rúk, ktorá ľahko odstraňuje nečistoty
z pokožky

500 g

83

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok práškový na
kuchynský riad, vane, umývadlá, hygienické zariadenie,
keramické obkladačky, odstraňuje pripáleniny a iné
nečistoty

400 g

446
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Prípravok na ošetrenie umelohmotnej podlahy - vosk
(obsahuje vosk a vôňu, obsah alkoholov max. 10%)

750 ml

100

Sprej na lietajúci a lezúci hmyz

400 ml

68

Antibakteriálny gél na ruky bez použitia vody s
biocídnym účinkom (pomáha zneškodniť 99,9% baktérií
a vírusov)

50 ml

306

Kvalitné tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom s
obsahom triklosanu

5l

209

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok práškový baktericídny
(vrátane TBC), virucidné (adeno, polio), fungicídny

1 kg

79

Čistič umývačky riadu na dokonalé odstránenie
mastnoty a vodného kameňa aj z ťažko dostupných
miest vnútorných častí umývačky

250 ml

27

Osviežovač vzduchu v spreji; Vôňa: svieži vánok, horský
prameň

300 ml

12

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Bratislava 7x, Senec 1x, Dunajská Streda 2x, Šamorín 1x, Galanta 2x, Senica 3x, Skalica 2x, Hlohovec 1x, Piešťany 2x,
Trnava 2x, Kúty 1x, Veľký Meder 1x, Trenčín 2x, Považská Bystrica 1x, Partizánske 1x, Nové mesto nad Váhom 1x, Prievidza
1x, Púchov 1x, Myjava 1x, Dubnica nad Váhom 1x, Bánovce nad Bebravou 1x, Nitra 4x, Komárno 1x, Nové Zámky 1x, Štúrovo
1x, Levice 1x, Topoľčany 1x, Šaľa 1x, Hurbanovo 1x, Kollárovo 1x, Šahy 1x, Žilina 3x, Čadca 1x, Dolný Kubín 1x, Námestovo
1x, Ružomberok 1x, Martin 2x, Liptovský Mikuláš 1x, Turčianske Teplice 1x, Banská Bystrica 3x, Zvolen 1x,
Žiar nad Hronom 1x, Lučenec 1x, Rimavská Sobota 1x, Brezno 1x, Detva 1x, Revúca 1x, Donovaly 1x, Prešov 5x, Humenné
1x, Bardejov 1x, Poprad 2x, Svidník 1x, Sabinov 1x, Snina 1x, Kežmarok 1x, Levoča 1x, Stropkov 1x, Košice 3x, Michalovce
2x, Rožňava 1x, Spišská Nová Ves 1x, Trebišov 1x, Sobrance 1x, Veľké Kapušany 1x, Gelnica 1x, Kráľovský Chlmec 1x
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Cenu za príslušný tovar podľa zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti
30 dní odo dňa jej doručenia.
Dodávateľ sa zaväzuje zaslať do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy rozpis ceny pre jednotlivé položky v eurách bez DPH,
sadzbu DPH a cenu celkom v eurách vrátane DPH. Všetky ceny uvádza zaokrúhlene na 2 desatinné miesta.
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy podklady nevyhnutné pre plnenie predmetu
zákazky (miesta dodania s príslušnými počtami ks a bal., kontaktné osoby)
Dodávateľ uvedie vo faktúre číslo zmluvy.
Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje kontaktovať objednávateľa 2 pracovné dni pred dodaním predmetu KZ (kontaktné osoby ktoré budú
uvedené pre jednotlivé miesta dodania).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.01.2018 13:03:00 - 31.01.2018 13:03:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 250,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 500,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.12.2017 15:42:00
Objednávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lamitec, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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