
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201518324_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava, Slovenská republika

30847451

SK2281800000007000259698

0915995846

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:

Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre prevádzku kancelárieNázov:

čistiace prostriedky, handry, utierky, odpadové vrecia, smetný kôš, mydlá

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39525800-6 - Handry na čistenie; 34928480-6 -
Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 33711430-0 - Jednorazové utierky; 39832000-3 -
Čistiace prostriedky na riad

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

Drobný nákup hygienických a čistiacich potrieb pre potreby prevádzky kancelárie.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

15balenie1. Toaletný papier v rolke, min. 2 vrstvový, min. 180 útržkov. Balenie =
24 ks roliek

20balenie2. Mydlo: tekuté mydlo, balenie: 500 ml

2ks3. Odpadkový kôš na dámske toalety; nožný pedál, objem 4 až 5 l; farba
strieborná

64balenie4. Utierky papierové, min. 2 vrstvové skladané zelené, balenie po 250
ks, pre zásobníky systému H3

2ks5. Zásobník na papierové utierky - plastový zásobník z odolného ABS
plastu, systém skladania H3, rozmery cca 439 x 333 x136 s toleranciou
10%
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10ks6. Osviežovač vzduchu - gélový osviežovač vzduchu (granulky)

12rolka7. Odpadové vrecia malé - 30 l, 25 ks rolka

5rolka8. Odpadové vrecia veľké - 110 l, 10 ks rolka

1ks9. Gumené rukavice na upratovanie a umývanie riadu, veľkosť M

27ks10. Prípravok na umývanie riadu - odstraňovanie nečistoty aj v studenej
vode, bal min. 900 ml

14ks11. Čistiaci prípravok na WC - objem min. 750 ml, odstránenie nečistoty,
mastnoty a vodného kameňa

6ks12. Tekutý prostriedok na umývanie podláh a nábytku - kvapalný
koncentrát na umývanie plôch podláh a povrchov z dlaždíc, balenie min.
750 ml

6ks13. Tekutý prostriedok na umývanie podláh - kvapalný koncentrát na
umývanie plôch podláh a povrchov drevených  parkiet, balenie min. 800
g

2ks14. Čistiaci prostriedok na okná - univerzálny prostriedok na čistenie
okien, balenie min. 750 ml

1ks15. Upratovacia súprava - mop, vedro, žmýkač na mop

1ks16. Upratovacia súprava - metlička a lopatka

1ks17. Metla s vysokou rúčkou

4balenie18. Hubková utierka - 3 ks v balení

3balenie19. Hubky na riad - tvarovaná hubka na riad, zelená abrazívna vrstva.
Balenie = 3 ks

1ks20. Handra na podlahu, min. 30x40 cm

8ks21. Textilná utierka, min. 4,5 x 7,5 cm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Tovar, uvedený v každej z položiek, bude nový a nepoužitý. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na
základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien, DPH a celkovej ceny s DPH.

Požaduje sa dodávka predmetu zákazky v celosti do mesta Bratislava.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 4 dní od uzavretia zmluvy.

Všetky jednotkové ceny za jednotlivé položky musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta a celková cena, ktorá vznikne
vynásobením jednotkových cien a počtom kusov, musí byť totožná alebo nižšia ako tá, ktorá bola vysúťažená.

Obstarávateľská organizácia vytvorila opis položiek v dobrej viere s predpokladom obdržania funkčného a kvalitného tovaru a
vyhradzuje si právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá štandardnej kvalite a opisu a udeliť takémuto dodávateľovi negatívnu
referenciu.

Zákazka je financovaná z eurofondov a podlieha kontrole; za týmto účelom je po ukončení jej zadávania predkladaná riadiacemu
orgánu. Ako aj vyplýva z podmienok OPET, uzatvorená zmluva bude do udelenia súhlasu RO neúčinná.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky
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Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IOkres:

Bratislava - mestská časť Staré MestoObec:

Kuzmányho 3/AUlica 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

13.8.2015 9:27:00 - 31.8.2015 9:27:00

Jednotka: celý set v zmysle opisného formulára

Množstvo: 1,0000

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.

3.5

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 416,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 500,00 EUR4.1

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

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

Objednávateľ:
Inštitút pre výskum práce a rodiny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 3.8.2015 10:32:00

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
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