Kúpna zmluva č. Z201527266_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave

Sídlo:

Kulíškova 8, 82108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31780792

DIČ:

2020974329

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK5502000000001640029658

Tel:

0911396485

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TATRACHEMA VD

Sídlo:

Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika

IČO:

31434193

DIČ:

2020392957

IČ DPH:

Sk2020392957

Číslo účtu:

Sk9431000000004200043003

Tel:

+4213359001111

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace, leštiace, dezinfekčné výrobky a pomôcky na upratovanie

Kľúčové slová:

čistiace prostriedky, leštiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, handry,

CPV:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39542000-3 - Handry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

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 výrobky na upratovanie administratívnej budovy
• Prostriedky určené na ručnú aplikáciu.
• Leštiace prostriedky na bežný kancelársky nábytok.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Fixinela 500 ml

ks

20

Domestos zelený 750ml

ks

20

Osviežovač vzduchu do WC-FIJÚ -vôňa ihličia, levandula, citron-150g
(nie spray)alebo ekvivalent Sáčky do koša 35l, min. 25ks/balenie, nezaťahovacie

ks

12

balenie
(rolka)
ks

16

Vrecia na odpad veľké, pevné,čierne rozmer 60x100 cm
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Minimum

Maximum

Presne

16

Tekuté mydlo, husté, 5 litrové balenie MITIA-oceán alebo ekvivalent

ks

1

Čistiaci prostriedok na riad - Jar -citrón 1 litrové balenie

ks

20

UMY, čistiaci prostriedok na podlahy, 1 litrové balenie

ks

20

SIFO, čistič odpadov, 500 g

ks

3

BREF WC 6xEffect POWER GEL-proti vodnému kameňu-750ml

ks

6

Savo classic, 1 litrové balenie

ks

20

Okena 500 ml, čistiaci prostriedok na sklo

ks

6

Cif tekutý prášok CIFACTIV cream, 500 ml balenie,abrazívny čistiaci
prostriedok
ALEX, čistiaci prostriedok na podlahu, 750 ml

ks

6

ks

8

Univerzálna handra na podlahu, mycia, tkaná VAFLO,alebo NETEX
sivá 60x60 cm
Univerzálna handra na podlahu, mycia, tkaná VAFLO, alebo
NETEXsivá 80x60 cm alebo 90x60 cm
Švédske utierky 60x40 cm alebo ekvivalent

ks

10

ks

10

ks

6

Švédske utierky 40x40 cm alebo ekvivalent

ks

6

Rukavice gumené, veľkosť M

pár

6

DIAVA - červená na nábytok, 200 ml

ks

6

Kryštálová sóda- 1000 g , prípravok na zmäkčenie vody

ks

6

Zmeták malý ručný - PVC bez lopatky tmavej farby

ks

3

WC kefa plastová s podstavcom tmavej farby

ks

12

DIAVA na podlahy, 750 ml

ks

10

Žabka, 500 g - na zmäkčenie vody

ks

10

INDULONA nechtíková, krém na ruky, 100 ml balenie

ks

6

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Jednotkové ceny
požaduje objednávateľ zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.
Predmet zákazky požaduj objednávateľ dodať v celom objeme naraz.
Úhrada za plnenie bude uskutočnená po dodaní celého predmetu zákazky na základe dodávateľom vystavenej faktúry.
Termín dodania tovaru je dodávateľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom (telefonikcy alebo e-mailom).
Dodávateľ je povinný dodať predmet tejto zákazky najneskôr do 3-5 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Kulíškova 8

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
20.10.2015 10:46:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

265,0000

3.4

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.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 220,83 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 265,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.10.2015 11:16:00
Objednávateľ:
Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TATRACHEMA VD
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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