Kúpna zmluva č. Z201619381_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technické služby mesta Tvrdošín

Sídlo:

Tvrdošín, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika

IČO:

00490628

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0905 748 121

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Petra Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Kvetná 861/1, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika

IČO:

46340998

DIČ:

1084277766

IČ DPH:

SK1084277766

Číslo účtu:

SK9602000000002927030255

Tel:

0911340723

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

Kľúčové slová:

toaletný papier, utierky hygienické, čistič na podlahy, dezinfekčné prostriedky na toalety, čistiace
prostriedky, rukavice gumenné, prášok na pranie, aloval,
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky
a servítky; 39830000-9 - Čistiace výrobky
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre hotelové, reštauračné a iné priestory verejného obstarávateľa

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Tekutý saponát na riad, Jar 1 liter originál

ks

10

2. Čistič na podlahy AJAX

ks

5

3. DOMESTOS 750 ml originál, dezifek. prostriedok

ks

20

4. SAVO 1 liter, originál

ks

12

5. drôtenka nerezová

ks

20

6. Toaletný papier

ks

70
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Minimum

Maximum

Presne

7. Toaletný papier malý

ks

350

8. Chirurgické rukavice , veľkosť M 7-8 , 100 ks/ balík

balík

3

9. Špongia na riad tvarovaná

ks

30

10. ZZ utierky papierové jednorázové

ks

40

11. Mikroténové sáčky, MT vrecká 20 x 30 cm, 100 ks v balení

balenie

10

12. Kozmetické odličovacie tampóny

balenie

6

13. Vatové tyčinky

balenie

3

14. Švedska utierka, rozmer 40 x 40 cm, 205 gr.

ks

10

15. Vanish oxi axtion white, čistič na škvrny, balenie 1000 g

ks

10

16. LENOR aviváž na prádlo

ks

5

17.Persil prášok na pranie

balenie

10

18.Hotelový šampón na vlasy v sáčku

ks

250

19.Hotelové mydlo v sáčku,

ks

500

20. LENA plienka na čistenie

ks

15

21. Servítky papierové,

balenie

5

22.Servítky papierové farebné

balenie

38

23.Slamka na pitie

balenie

1

24. Servítky papierové

balenie

40

25. Vrecká do koša

balenie

15

26. SANYTOL - dezinfekcia 500 ml

ks

15

27. Tekuté mydlo

ks

2

28. DIX čistiaci prostriedok

ks

15

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. Jar 1 liter originál, vôňa : citrón

vôňa : citrón

2. Čistič na podlahy AJAX, vôňa 2 ks Red flowers, 2 ks Spring flowers, 1 5 litrové balenie
ks Lagoon flowers
3. DOMESTOS 750 ml originál, dezifek. prostriedok
vôňa : PINEFresch
4. SAVO 1 liter, originál

1 liter balenie

5. drôtenka nerezová

15 gramov/ks

6. Toaletný papier, farba papiera

biela, nie recyklovaný

šírka toaletného papiera

90 mm

priemer kotúča toaletného papiera

300 mm

priemer dutinky toaletného papiera

60 mm

počet útržkov toaletného papiera

810 útržkov

počet vrstiev toaletného papiera

dvojvrstvový

7. Toaletný papier, farba papiera

biela, nie recyklovaný

šírka toaletného papiera

90 mm

priemer kotúča toaletného papiera

11 cm

počet útržkov toaletného papiera

160

počet vrstiev toaletného papiera

dvojvrstvový, 100 % celulóza

9. Špongia na riad tvarovaná, rozmer 15 cm x 7 cm x 4,5 cm, hmotnosť
1 ks - 16 gr
10. ZZ utierky papierové jednorázové, rozmer 23 x 23,2 cm

rôzne farby
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farba biela

počet vrstiev

dvojvrstvové

počet útržkov v balení

150

12. Kozmetické odličovacie tampóny, 120 ks v balení, guľaté

100 % bavlna

13. Vatové tyčinky, 200 ks v balení
16. Lenor Aviváž Summer

balenie 4 litrové

17. Persil prášok na pranie, Gold Fresh Pearls by Silan,

6,00 kg balenie

18.Hotelový šampón na vlasy, objem 7ml, balený v sáčku
19.Hotelové mydlo v sáčku, objem 15 g
20. LENA plienka na čistenie, rozmer 80 x 80 cm, bavlna

farba biela

21. Servítky papierové, rozmer 30 x 30 cm, dvojvrstvové, farba biela

250 ks v balení

22. Servítky papierové farebné, rozmer 33 x 33, dvojvrstvové, 250 ks v
balení, farby : 22 balení sýto červená, 6 balení bordová, 3 balenia
zelená, 2 balenia žltá, 2 balenia tmavo modrá, 3 balenia svetlá fialová
23.Slamka na pitie JUMBO, priemer 8 mm, dĺžka 25 cm, mix farieb

250 ks v balení

24. Servítky papierové, rozmer 30 x 30 cm, jednovrstvové, farba biela

250 ks v balení

25. Vrecká do koša, transparentné, rozmer 45 x 52 cm, 16 litrové

50 ks v balení

26. SANYTOL - dezinfekcia 500 ml, univerzálny čistič bez chlóru, s
rozprašovačom
27. Tekuté mydlo, STANDARD do dávkovača

500 ml balenie

28. DIX čistiaci prostriedok na pripáleniny a gril, s rozprašovačom

450 ml balenie

2.4

500 ks v balení

5 litrové balenie

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia určené objednávateľom v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14. 00 hod.
Cena za tovar bude uvádzaná vo faktúre položkovite, s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených na dve desatinné miesta
Dodávka tovaru bude rozdelené na tri čiastkové objednávky (dodávka raz za 1 mesiac). Po nahlásení objednávky objednávateľom
musí byť požadovaný tovar dodaný najneskôr do troch pracovných dní.
V prípade ak pri preberaní tovaru objednávateľ zistí, že tovar nespĺňa špecifikácie podľa opisného formulára, objednávateľ si
vyhradzuje právo tento tovar neprevziať
Dodávateľ dodá tovar nepoškodený v štandartnej kvalite
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Tvrdošín

Obec:

Tvrdošín

Ulica a číslo:

Hviezdoslavova 118
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.8.2016 9:18:00 - 18.10.2016 9:18:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 2220,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 699,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 839,99 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 8.8.2016 10:06:00
Objednávateľ:
Technické služby mesta Tvrdošín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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