
Kúpna zmluva č. Z20198292_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, Slovenská republika
IČO: 00308439
DIČ: 2021252794
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4202000000001582219153
Telefón: +421376552370

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: Hygienické a čistiace prostriedky
Kľúčové slová: hygienické prostriedky, čistiace prípravky, prostriedky na upratovanie
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera; 

33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické a čistiace prostriedky

Funkcia

Potreby na hygienu a čistenie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Savo orignal, 1 l ks 20

Pulirapid Casa 1500 ml ks 16

Fixinela 500 ml ks 60

Clin na okná, náhradná náplň 500 ml ks 15

Citra prášok na riad ks 24

Clin na okna na rámy 750 ml ks 1

Diava politúra 200 ml ks 8

Jar profesional 5 l ks 3

Jar 900 ml ks 37

Tekuté mydlo Mitia 500 ml ks 1

Tekuté mydlo Mitia 5 l ks 8
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Domestos 750 ml - rôzne vône ks 54

Ajax floral fiesta 1 l ks 31

Hydroxid sodný 500 g ks 2

Domestos gél -vodný kameň 750 ml ks 18

Bref Jumbo WC čistič 750 ml ks 22

Bref WC pover aktív 2x50 g ks 26

Indulona nechtíková 100 g ks 16

Antibakteriálny gél ks 10

Sifo na odpady ks 4

Tablety do pisoára Larin 250 g, balenie po 12 ks ks 1

Pronto leštenka 250 ml ks 14

Brise / Glade sprej 300 ml - rôzne vône ks 17

Solvina 450 g ks 14

Biolit sprej 400 ml na lezúci hmyz ks 4

Biolit sprej 400 ml na lietajúci hmyz ks 3

Utierka z mikrovlákna 40x40 cm ks 42

Handra na podlahy netkaná, bavlna 80x60 cm ks 30

Handrička z mikrovlákna 50x60 cm ks 13

Utierka univerzálna savá 3ks/bal. bal 29

Švédska utierka 205 mg/m2 ks 17

Utierka kuchynská špongiová 3ks/bal. bal 5

Špongia na riad classic 10ks/bal. bal 9

Špongia na riad profil  5 ks/bal. bal 6

Špongia na riad 3 ks/bal. bal 15

Kuchynské utierky 4x50 útržkov/bal. bal 22

Rukavice Vinylex XL - 1000ks/bal. bal 3

Zaťahovacie vrecia na odpad 60 l- pevné bal 17

Vrecia na odpad PE 70x110 cm - 110 l, 40 mic - 
20ks/bal bal 90

Vreca na odpad 60 x60 cm, 20ks/bal. bal. 50

Vrecia na odpad 70x120 cm - 120 l 80mic mega strong 
-15ks/bal. bal 11

Plastový zmeták s rúčkou, rozmer cca.120 cm ks 7

Drevený zmeták s rúčkou, zmeták cca. 30 cm ks 3

Návlek na mop-Rubbermaid o rozmere 40x10 cm ks 4

Sada - mop+vedro - Vileda alebo Spontex ks 2

Návleky na  mop -Vileda alebo Spontex -podľa dodávky 
sady ks 4

WC súprava plastová ks 4

WC kefa ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením presných názvov nacenených výrobkov do 7 dní od 
uzavretia zmluvy, e-mailom kontaktnej osobe
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Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Cena zahŕňa poštovné, balné a dopravné  vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia na miesto plnenia

Dodanie tovaru požadujeme v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Tovar bude dodaný naraz. Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti zodpovedného zástupcu objednávateľa

Pri preberaní predloží dodávateľ dodací list s uvedenými jednotkovými cenami za každú položku. dodací list potvrdený 
objednávateľom o prevzatí skutočného množstva tovaru bude podkladom pre fakturáciu

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami

Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky

Splatnosť faktúry je 15 dní od doručenia faktúry

Ak príde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť 
vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie)  môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške  dohodnutej hodnoty plnenia

Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII bod 13.4. Všeobecných zmluvných 
podmienok uvedených v OPET

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Obec: Močenok
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.03.2019 08:00:00 - 04.04.2019 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 832,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 999,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.03.2019 10:46:00

Objednávateľ:
Obec Močenok
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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