
Kúpna zmluva č. Z201762429_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Štiavnik
Sídlo: Štiavnik 1350, 01355 Štiavnik, Slovenská republika
IČO: 00321672
DIČ: 2020618567
IČ DPH: 0000000000000
Číslo účtu: SK2702000000000023322432
Telefón: 0415583007

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace a dezinfekčné prostriedky 
Kľúčové slová: čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, handry 
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace a dezinfekčné prostriedky 

Funkcia

Prostriedky na upratovanie a čistenie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jar 1 000 ml na umývanie riadu, účinná látka 5 -15% 
anionové povrchovo aktívne látky, žiaden ekvivalent ks 36

Fixinela na WC 750 ml, účinná látka 5 -15% kyselina 
fosforečná, žiaden ekvivalent ks 18

Fixinela 1 kg balenie tabliet do pisoárov, účinná látka  > 
5 % neionové látky a  > 15% anionové látky, respektíve 
ekvivalent

kg 5

Mydlo tekuté s dávkovačom na ruky 500 ml ks 24

Cif na okná a sklo s rosprašovačom 750 ml, účinná látka
< 5% anionové povrchovo aktívne látky - nie Okena, 
respektíve ekvivalent

ks 18

Krém na ruky 100 ml (g) ks 36

Sóda kryštalická kg 18
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Cif tekutý prášok 500 ml, účinná látka > 5% anionové 
povrchovo aktívne látky, žiaden ekvivalent ks 18

Prach na pranie farebnej bielizne BONUX, LANZA, max.
11,00 kg balenie, žiaden ekvivalent kg 70

Prach na pranie bielej bielizne BONUX, LANZA max. 
11,00 kg balenie, žiaden ekvivalent kg 70

Pronto spray proti prachu 250 ml, respektíve ekvivalent ks 12

Hydroxid sodný na čistenie potrubia a odpadov, 1 kg 
balenie ks 3

Sanytol 500 ml dezinfekcia s rosprašovačom s účinkom 
podľa normy EN 13697 a EN 14476 bez chlóru, žiaden 
ekvivalent

ks 18

Ajax floral na podlahy, 5 litrové balenie, účinná látka < 
5% anionové povrchovo aktívne látky, žiaden ekvivalent liter 60

Toaletný papier dvojvrstvový, minimálna dĺžka 20 metrov ks 80

Hubka na riad 2 v 1, 95x70x45 mm ks 60

Savo original 1 liter na dezinfekciu pitnej vody, 
kuchynského náradia, podláh, povrchov, účinná látka 
chlór s obsahom min. 4,7g/100g, žiaden ekvivalent

ks 12

Herbamyl 500 ml tekutý škrob, respektíve ekvivalent ks 18

Namo 600 g prášok na namáčanie bielizne, žiaden 
ekvivalent ks 36

Osviežovač vzduchu Brait - sprey, 330-350 mm, resp. 
ekvivalent ks 24

Tekutá aviváž VAN, 4 litrové balenie, resp. ekvivalent liter 24

Utierka JANEGAL UNI ABSORB, min. 110 gr/m2, 38x34
cm, žiaden ekvivalent ks 24

Handra vaflová JANEGAL 60x70 cm na podlahu, resp. 
ekvivalent ks 12

Švédska utierka 40 x 40 cm, žiaden ekvivalent ks 12

Rolo vrecia do košov 60 x 70 cm, 25 ks balenie balenie 24

Rolo vrecia 700 x 1100 x 0,040 mm, 25 ks balenie balenie 30

Rolo vrecia 700 x 1100 x 0,060 mm, 25 ks balenie balenie 30

Mikroténové vrecká 25 x 35 cm, 50 ks balenie balenie 12

Jednorázové ochranné rukavice z nitril kaučuku /NBR/ 
spĺňajúce  EN 455, EN 374, modré, veľkosť "M", 100 ks 
balenie, žiaden ekvivalent

balenie 66

Rukavice vyšetrovacie vinylové, nesterilné, púdrované, 
bezlatexové, hladké, biele, veľkosť "M", 100 ks balenie, 
žiaden ekvivalent

balenie 60

Savo Perex, 1 litrové balenie, žiaden ekvivalent ks 24

Papierové obrúsky /servítky/ 1 vrstvové, 33 x 33 cm, 100
ks balenie bal 24

Kuchynská utierka 2 vrstvová, rolka, minimálna dĺžka  
/návin/ 17 metrov ks 24

Chloramin T, 1 kg balenie, žiaden ekvivalent ks 6

Korsolex plus, prípravok na dezinfekciu zdravot. 
nástrojov, kvapalný koncentrát, 2 litrové balenie, žiaden 
ekvivalent

ks 6

Sterillium med,dezinfekčný prípravok na ruky, spĺňajúci 
EN 12791, EN 14476, EN 1500, 500 ml balenie, žiaden 
ekvivalent

ks 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe 
potvrdeného dodacieho listu.

Dodávku realizovať počas pracovných dní v čase od 07,30 hod. do 14,00 hod., telefonicky kontaktovať vopred kontaktnú 
osobu uvedenú v objednávacom formulári.

Názov Upresnenie

Objednávateľ si vyhradzuje právo 
tovar pri preberaní prezrieť a v 
prípade zistenia, že tovar nie je 
dodaný v počtoch uvedených v 
zmluve alebo javí známky vady 
tovaru, alebo nie je dodaný 
vyslovene požadovaný /kde je v 
tech. špecifikácii uvedené "žiaden 
ekvivalent"/, nebude prevzatý celý 
objem zákazky.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Vyznačené údaje na obale výrobku:
obchodný názov tovaru, obchodné 
meno a sídlo výrobcu /baliarne/, 
údaj o zložení, údaj o objeme /dĺžka
návinu/, doba použitelnosti.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Doba použiteľnosti /spotreby/ 
výrobku je najmenej 6 mesiacov 
odo dňa prevzatia dodávky.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Bytča
Obec: Štiavnik
Ulica: Domov sociálnych služieb Štiavnik č. 764

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.12.2017 08:00:00 - 07.12.2017 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletná dodávka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 2 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 23.11.2017 13:58:01

Objednávateľ:
Obec Štiavnik
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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