
Kúpna zmluva č. Z202113488_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Sídlo: T. Vansovej 32, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 42026407
DIČ: 2022666173
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0881800000007000505457
Telefón: +421465422968

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
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace výrobky-komplet
Kľúčové slová: čistiace výrobky - dezinfekčné prostriedky na WC, podlahu, kúpeľne, handry, prachovky
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 výrobky na dezinfekciu a čistenie budov v školách

Funkcia

čistiace výrobky na dezinfekciu a čistenie budov v školách

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

mycia handra vaflová šedá na podlahu 70x60 cm ks 168

mycia handra na podlahu oranžová viskózna, savá 
70x60 cm ks 48

mycia handra na podlahu farebná ako švédska utierka 
70x60 cm ks 84

švédska utierka 40x40 cm ks 168

sáčky do košov 50x60 cm čierne, pevné ks 168

vrecia veľké na smeti čierne/ pre upratovačky ( balík má 
cca 24 ks ), pevné bal. 60

mydlo na ruky antibakteriálne ks 84

krém na ruky pre upratovačky, antibakteriálny ks 84

rukavice gumené, veľkosť M ks 84

rukavice jednorázové ako chirurgické bal. 5

tekuté mydlo 5 l / lacnejšia forma ks 168
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hubka na riad menšia ( balík má cca 10 ks ) bal. 14

tepovač tekutý na koberce ks 3

saponát na podlahu 5 l bandaska/ lacnejšia verzia ks 84 168

ajax 1 l alebo ekvivalent ks 84

prášok tekutý na umývadlá 500 ml ks 84

sifo 600 g alebo ekvivalent ks 84

jar 750 ml alebo ekvivalent ks 84 100

domestos WC 750 ml alebo ekvivalent ks 84

toaletný papier jednovrstvový 400 útržkov/ lacnejšia 
verzia ks 2520

sawo WC 1 l alebo ekvivalent ks 168

fixinela 750 ml alebo ekvivalent ks 168

savo spray kúpeľňa 750 ml alebo ekvivalent ks 84

prostriedok na okná 500 ml ks 28

potrviš drevený na palici , stredná veľkosť ks 7

malá lopatka + metlička sada 7

wc kefy, biele umelé / lacná verzia ks 28

smetné koše hnedé umelé /lacná verzia ks 28

pronto, alebo ekvivalent ks 36

utierka , handrička na utieranie počítačov 25x30 cm ks 84

krezosan, sanitol ( dezifekčný prípravok ), alebo 
ekvivalent ks 168

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, všetkých ostatných nákladov, ktoré vzniknú pri plnení zákazky. Vyloženie tovaru v budove 
školy.

Na faktúrach požadujeme rozpis cien s DPH aj bez DPH.

Pri tovare, kde je použité slovo ekvivalent, žiadame aby dodávateľ doručil objednávateľovi potvrdenie z autorizovanej štátnej 
skúšobne v slovenskom jazyku , že ponúknutý tovar je ozaj ekvivalentom uvedeného tovaru.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy. To je 
dôvod aj na odstúpenie zmluvy.

Objednávateľ sa po skončení aukcie ozve víťaznej firme telefonicky, emailom a dohodne sa o všetkých podrobnostiach, 
dodávkach...Prosíme o zaslanie rozpisu cien na každú položku tovaru, hneď po uzatvorení zmluvy.

Požadovaný tovar budeme odoberať počas plnenia zmluvy na základe mesačných objednávok. Objednávku Vám zašleme 
elektronickou formou, včas a následne budeme žiadať dodanie tovaru cca do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru v pracovných 
dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Tovar v žiadnom prípade neodoberieme napr. na tri mesiace z dôvodu, že nemáme zbytočné priestory kde by sme tovar 
uskladnili.

Predpokladané množstvo čistiacich výrobkov bude odobrané v čase od augusta 2021 do júla 2022. Vyhradzujeme si právo, že
nemusíme odobrať množstvo, ktoré sme zadali do objednávkového formuláru.

Dodávateľ na základe objednávky doručí dodávateľovi tovar spolu s faktúrou. Naša škola uhradí vždy faktúru v čase 
splatnosti. Zálohy neposkytujeme.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: T. Vansovej 32

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.07.2021 13:00:00 - 15.07.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5068,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 845,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 414,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.07.2021 10:10:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
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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