
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z20158924_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, 84103 Bratislava, Slovenská republika

31750761

2020922761

0264287372

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0903833705

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

33768897

1020216285

SK1020216285

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potrebyNázov:

Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, umývacie prostriedky, odmasťovacie prostriedky,
latexové rukavice, handry, špongie.

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39831600-
2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39830000-9 - Čistiace
výrobky; 39832100-4 - Čistiaci prášok na riad; 39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky; 39831200-8
- Saponáty; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 18424300-0 - Jednorazové rukavice;
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych typov;
39224320-7 - Špongie; 39224350-6 - Lopatky na smeti; 39542000-3 - Handry

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Čistiace a dezinfekčné výrobky na upratovanie vhodné do administratívnych, hygienických a zdravotníckých priestorov.•

Univerzálne čistiace prostriedoky s dlhotrvajúcou vôňou s obsahom odmastňujúcich zložiek.•

Vhodné na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu.•

Prostriedky určené na ručnú aplikáciu.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

30ksJar saponát na riady 1 liter

10ksFixinela 500ml
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III. Zmluvné podmienky

6ksSAVO originál 1 liter

6ksTekuté mydlo LINTEO alebo ekvivalent, 5 litrov

8ksSAVO proti plesni spray

5ksRajon čistiaci prostriedok na podlahu, 5 litrov

20ksUtierka švédska 40x40cm 205g/m2  - 1 kus

10ksClin na okná s rozprašovačom 500ml

20ksWC osviežovač vzduchu spray BRISE, min. 300 ml

20ksCIF čistiaci krém min.500ml

25ksHandra na podlahu MILADA vaflova biela 60x50 cm

25ksHandra na prach, tzv plienka, veľkost min. 40 x 30 cm

6ksMydlo tekuté antibakteriálne s pumpičkou min.500ml

10párovRukavice latexové - veľkosť 9,    1 pár

4balíkRukavice latexové jednorázové min. 100 ks/bal, veľkosť L

40balíkRukavice latexové jednorázové min. 100 ks/bal, veľkosť M

15ksPronto sprej proti prachu min. 250 ml

24ksKrém na ruky, INDULONA modrá min. 100 ml

4balíkRukavice nitrilové jednorázové min. 100 ks/bal, veľkosť L

80balServítky biele 33x33cm jednovrstvové 100ks v balení

60ksHubka na riad tvarovaná veľkosť min. 9x7x4,5 cm

400ksWC papier PALOMA 3-vrstvový

5ksSet - Zmeták ručný a lopatka

15ksBref Wc gel, náhradná náplň, min. 360 ml

30ksČistiaci prostriedok na toalety DOMESTOS  min.750 ml

50rolkaSáčky do smetných nádob, 30l, min. 25 ks v rolke

3ksMydlo tekuté antibakteriálne 5 l

480ksJAR Profesionál tablety do umývačky   ( 1 kus)

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy do miesta plnenia.

Požadujeme zadať jednotkovú cenu za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve desatiné miesta.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH.

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

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5
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III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IVOkres:

Bratislava - mestská časť LamačObec:

Furmanská 4Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

4.6.2015 10:01:00 - 5.6.2015 15:30:00

Jednotka: ks, pár, bal, rol

Množstvo: 1391,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 629,17 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 755,00 EUR4.1

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb Rozsutec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 27.5.2015 10:06:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6
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