
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201519043_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Senec

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika

00305065

2020662237

0220205116

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:

Hygienické pomôcky a čistiace potrebyNázov:

čistiace prostriedky na podlahu, WC, riady, tekuté mydlá, hubky na riad, vrecia do koša

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39832100-4 - Čistiaci
prášok na riad; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 33771000-5 - Hygienické výrobky z
papiera; 33770000-8 - Papierové hygienické výrobky; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu;
39831200-8 - Saponáty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

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

Hygienické potreby a čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

10bal.1. Skladané utierky Katrin Rus ZZ, 22,4 x 23 cm (21 ks v bal.) biele

100ks2. Toaletný  papier, 1 vrstvový 25m +/-5%, biely

3ks3. Savo originál 1l

25bal.4. Vrecia na odpad 60l rozmer 60x70cm (20ks v balení) čierne

10bal.5. Vrecia na odpad 110l romer 70x110cm (25ks v balení) čierne

5bal.6. Vrecia na odpad 35l rozmer 50x60 (25ks v balení) čierne

11ks7. Cif tekutý krémový, 700ml
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16ks8. Clin na sklo, prostriedok na sklo s rozprašovačom 50ml

5ks9. Alobal rolka, 10 m

24ks10. Jar prostriedok na umývanie riadu 1l, lemon

12ks11. Jar prostriedok na umývanie riadu 0,5l lemon

10bal.12. Drôtenka kovová na riad (3 ks v bal.)

6ks13. Handra na podlahu 70 x 60 cm

4ks14. Pronto čistiaci prostriedok na nábytok v spreji 250ml

8ks15. Pulirapid,  tekutý čistič s vôňou, 750 ml

18ks16. Sanytol univerzálny čistič, sprej

14ks17. Ajax čistiaci prostriedok na podlahy 1l

4ks18. Ajax čistiaci prostriedok na parkety, mandľový 1l

2ks19. Prášok na pranie Palmex color 6 kg

12ks20. Indulona modrá - krém na ruky 100g

15bal.21. Špongia na riad stredná (5ks v  bal.)

30ks22. Hygienický závesný blok do toaletnej misy 40g

22bal.23. Viacúčelové utierky farebné (3ks v bal.)

8ks24. Dettol antibakteriálne tekuté mydlo s dávkovačom 250 ml

6ks25. Tekuté mydlo - náhradná náplň 5l

10ks26. Tekuté mydlo na ruky s dávkovačom 0,5l

8bal.27. Kuchynské utierky papierové v roliach (4 ks v bal. )

18ks28. Domestos WC gel, 750 ml

4ks29. Metla s rúčkou

3ks30. Metla ciroková stredná

3ks31. Grilpur gel prostriedok na čistenie kuchyne 500 ml

6ks32. Sanytol univerzálny čistič na podlahy 1L

2ks33. Osviežovač vzduchu Air Wick sprej 240 ml - kvety

12bal.34. Skladané sáčky číre 14x8x32 cm (1000 ks v bal.)

25bal.35. Papierové servítky, 1 vrstvové rozm. 17 x 17 (100 ks v bal.) biele

8ks36. Univerzálna švédska utierka, mikrovlákno 30x35 cm

6ks37. Rukavice gumené M-ka

6ks38. Rukavice gumené L-ka

6bal.39. Rukavice jednorázové vinyl, pudrované M-ka (100 ks v bal.)

10ks40. Bref power aktiv, gelový WC čistič 750 ml, citrus

2bal.41. Hubky na riad, vrstva drôtenka a molitán (10 ks v bal.)

3ks42. Papierové utierky v rolke - prúžkované

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

aj s náplňou, s vôňou22. Hygienický závesný blok do toaletnej misy 40g

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy a výkladky na miesto plnenia: Senec
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Dodávka v čase PO - PIA  od 07:00 do 14:00 hod.

Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu/faktúry, z
dôvodu zamedzenia prípadnej reklamácie.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

metla s rúčkou.jpg29. Metla s rúčkou

metla-cirokovy-stredna.jpg30. Metla ciroková

utierka.jpg23. Viacúčelové utierky

handry v rolke.jpg42. Papierové utierky v rolke - prúžkované

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

SenecObec:

Mierové námestie 8Ulica 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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

20.8.2015 12:00:00

Jednotka: položky

Množstvo: 42,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 525,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 630,00 EUR4.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/662c7674-6dbd-4da6-abb3-3b9118960af0
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/2cdfff49-2032-485c-9bd3-2190b886e54d
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/4f794359-240f-4eec-acd5-6a244bb7dbdf
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/4d08011d-c005-4fc8-9fd5-bc5e73717e04


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

Objednávateľ:
Mesto Senec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 7.8.2015 15:58:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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