
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201643739_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Hlavná Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

42404631

2120107660

SK79 56000000001951450001

+421908745206

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK1020320719

1020320719

33191921

Bošianska Neporadza 329, 91326 Neporadza, Slovenská republika

Roman Laco - ROADA

0326580701

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent

čistiace výrobky, upratovanie, čistenie, hygiena, udržiavanie poriadkuKľúčové slová:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831600-2 - Čistiace
prostriedky na toalety; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Čistiace prostriedky na upratovanie•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

12ksTekutý čistiaci prášok Cif Cream 720 gr, alebo ekvivalent

60ksMikroutierky 35x30 cm - švédske utierky, alebo ekvivalent

24ksFixinela proti hrdzi a vodnému kameňo 500 ml - alebo ekvivalent

24ksFixinela zelená s vôňou 500ml, alebo ekvivalent

40ksLuxon odstraňovač vodného kameňa 100 gr - alebo ekvivalent

30ksKREZOSAN  fresh 950 ml

10bal.Drôtenka na riad nerezová, 3ks v balení špirála

60ksHubky na riad Vileda z jednej strany s drôtenkou, veľké - alebo
ekvivalent
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30ksSavo originál 1l,

12ksPulirapid - na keramiku, 750 ml

60balPE sáčky do košov 50 x60 cm- balenie 25 ks

30balPE vrecia 70x110cm - balenie 25 ks

12párGumené rukavice modré favorit, veľkosť 9 - alebo ekvivalent

60ksTento - toaletný papier Economy 2 vrstvý, 68 m - alebo ekvivalent

6ksTekuté mydlo na umývanie rúk antibakterialne , balenie 5 litrov

6ksJar balenie 5 litrov

6ksJar, balenie 0,5 litrov

6ksNáhrada - Prostriedok na umývanie okien  s alkoholom, 750ml /k
položke 19/

6ksProstriedok na umývanie okien s rozprašovačom s alkoholom, 750ml

10ksHandra na umývanie podláh biela , vysoká savosť, dlhá životnosť,
veľkosť min. 50x 60 cm

6ksNávleky na mop- Uši , 40 cm, so slučkami

6ksDržiak na mop magnetický uškový fliprový 40 cm

6ksNásada hliníkový 140 cm na držiak na mop

30ksKuchynské papierové utierky MAXI rolka JUMBO

15ksPrací prášok LANZA 100 pracích dávok

15ksAviváž 2l koncentrát ,

6ksSoľ do umývačky riadu 1,5 kg

5bal.Gelové kapsusle do umývačky riadu Jar Lemon 96 ks

2ksleštidlo do umývačky - 1 l

12ksVanisch 2 l

6ksOsviežovač vzduchu 300 ml - spray

10ksAmbi Pur gel Crystal Fresh &amp; Cool osviežovač vzduchu  150 g

10ksBref Power active  závesný osviežovač do WC 2x50g

24ksAIR WICK náplň do el. strojčeka

3ksCif na nerez s mechanickým rozprašovačom

3ksPlastové vedro 12 l

4ksZmeták s lopatkou - súprava

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Ekvivalent sa pripúšťa v značke, nie v kvalitatívnych parametroch výrobkov, tie musia byť rovnaké, alebo lepšie

Ekvivalent sa nepripúšťa vo veľkosti balenia

Výrobky musia byť v originálnom balení, nepoužité, riadne uzavreté

Výrobky musia spĺňať kritéria, ktoré u tohto druhu výrobkov požaduje EÚ  (certifikát CE)

Na faktúru rozpísať jednotlivé položky samostatne
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UpresnenieNázov

okres TrnavaMiesto dodania

skorší termín dohodnúť s kontaktnou osobouTovar je možné dodať aj v
kratšej lehote, ako udáva
zmluva

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

TrnavaOkres:

Jaslovské BohuniceObec:

Hlavná Bohunice 1/70Ulica 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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

13.12.2016 08:20:00 - 13.12.2016 14:21:00

Jednotka: 1

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 770,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 924,00 EUR4.3

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Roman Laco - ROADA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 02.12.2016 15:06:01

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/

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
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