
Kúpna zmluva č. Z201913667_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola letecko technická
Sídlo: Legionárska 160, 91104 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 17638593
DIČ: 2021310005
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3781800000007000258070
Telefón: 0326565407

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: Čistiace,dezinfekčné  prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020
Kľúčové slová: čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, odmasťovacie prostriedky, toaletný 

papier,metly a kefy, saponáty, rukavice, mydlo
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 33761000-2 - Toaletný papier; 39224300-1 - 

Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností; 18424000-7 - Rukavice; 39831300-9
- Čistiace prostriedky na podlahu; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, dezinfekčné  prostriedky, výrobky na upratovanie

Funkcia

Čistiace a hygienické prostriedky na čistenie vnútorných a vonkajších priestorov a predmetov,zabezpečenie hygienických 
podmienok v obecných zariadeniach

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

prostriedok na umývanie riadu, s vôňou s objemom 
balenia 0,9 litra, 1 liter ,5 litrov napr: Jar  0,9 litra 
,Dr.House 1 liter,SAVO na riad 1 liter,5 litrov, PUR 1 liter
,alebo ekvivalent,tovar môže byť v baleniach 0,9 litra,1 
liter,5 litrov do celkového objemu 108 litrov

liter 108

čistiaci prášok na kuchynský riad ,vane ,umývadlá 
,armatúry a keramické obkladačky 400 gramov, CITRA , 
alebo ekvivalent

ks 70

Toaletný papier -dvojvrstvový, aj recyklovaný,návin 
minimálne 55 metrov ,LINTEO ECONOMY 
,HARMASAN,alebo ekvivalent

ks 1140
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umývacia pasta na ruky 450 gramov solvina 
original,alebo ekvivalent ks 70

kyslý čistiaci prostriedok na vane,umývadlá,obkladačky 
WC misy 500 ml ,Fixinela na hrdzu a vodný 
kameň,Lumila,alebo ekvivalent

ks 110

čistič povrchov ,podlah s vôňou kvetov bez oplachovania
1 liter,Ajax floral fiesta red flovers,alebo ekvivalent ks 50

prostriedok pre univerzálne použitie s  vôňou pre ničenie
99,9% baktérií a vírusov obsah 1 litetr ,Savo Prim 
sviežia vôňa 1l ,alebo ekvivalent

ks 48

prostriedok pre univerzálne použitie pre ničenie 99,9% 
baktérií a vírusov obsah 1 litetr ,Savo dezinfekčné na 
bazény 1l ,alebo ekvivalent

ks 48

premasťujúci ochranný krém na ruky vhodný pre 
starostlivosť o vysušenú, popraskanú a odmastenú 
pokožku,Indulona Profi Univerzal 100 ml,alebo 
ekvivalent

ks 35

umývací roztok na okná objem:500 ml nádobka s 
mechanickým rozprašovačom,Clin,Okena alebo 
ekvivalent

ks 18

umývací roztok na okná objem:500 ml náhradná 
náplň,Clin,Okena alebo ekvivalent ks 18

toaletné mydlo s aloe vera ,100 gr, ks 58

rukavice upratovacie (gumenné,latexové )- veľkosť L 29 
ks,veľkosť XL 8 ks (balenie 1ks=pár) nie jednorazové ks 37

handra vaflová tkaná umývacia na podlahu min.rozmer 
60 x 50 cm Zloženie minimálne 50% bavlna ks 92

 handra vaflová tkaná umývacia na podlahu  min.rozmer 
60 x 80 cm Zloženie minimálne 50% bavlna ks 20

prachovka  tkaná biela od cca 35*35 do 42*42 cm ks 34

Kyselina chlorovodíková (solná)syntetická technická 
,31% ,1 liter,v plastovej  nádobe s bezpečnostným 
uzáverom

ks 15

vrece na odpad ,objem 120 litrov,pevnosť min.20 a viac 
mikrónov ks 375

vrece na odpad pevné,objem 120 litrov,pevnosť cca  60 
a viac mikrónov ks 300

polyetylénový sáčok do koša,objem 60 litrov ,min 20 a 
viac mikronov ks 750

náhrada na mop 40 cm pre kapsové držiaky.  prešívaná 
priadza váha od cca. 170 gr. Používa sa na 
mokro,podiel bavlny minimálne 50% 

ks 10

náhrada na mop 40 cm flipový(FIX)   mop ,pretkávanú 
priadzu váha od cca 170 gr. Používa sa na mokro,podiel
bavlny minimálne 50%                    

ks 20

Tekutý dezinfekčný a čistici prípravok na pevné povrchy 
a toalety,750ml ,Domestos 24 H PLUS tekutý 
dezinfekčný a čistici prípravok - CITRUS FRESH, alebo 
ekvivalent

ks 45

Utierka z mikrovlákna - (švédska), rozmer cca. 40x40 
cm/ +-3 cm ks 15

multifunkčný sprej proti prachu na rôzne 
povrchy,zanecháva príjemnú vôňu.Obsahuje antistatické
zložky, ktoré zabraňujú opätovnému usadzovaniu 
prachu, obsah  300 ml.,Pronto , alebo ekvivalent

ks 6

vosk na podlahy je samoleštiaci prípravok vhodný na 
podlahovinu z PVC, linoleá, gumy, Diava na podlahu 
samoleštiaca 0,75 litra ,alebo ekvivalent

ks 10

Strana 2 z 4 



 účinný prostriedok na olejovom základe s vôňou do 
toaliet, kúpelní a verejných priestorov. Všestranné 
použitie. Nanáša sa na  povrchy a zanecháva 
dlhotrvajúcu vôňu,750 ml. Krystal oil fresh,alebo 
ekvivalent.

ks 15

Zmeták drevený šírka 40 cm. s drevenou násadou s 
dĺžkou násady min. 120 cm cm,jemné štetiny ks 18

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Čistiace a hygienické prostriedky slúžiace na čistenie 
vnútorných a vonkajších priestorov a predmetov a 
osobnú hygienu.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovných dňoch 7.00 hod až 15.00 hod.

cenu tovaru a dopravy  uviesť v EURO s DPH,objednávateľ nie je platca DPH.

pri dodávke ekvivalentných výrobkov doložiť ekvivalentné zloženie dokumentáciou výrobcu (technický list,certifikát a pod) 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov 
(obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Legionárska 160

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.05.2019 07:00:00 - 07.05.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks,litre
Požadované množstvo: 3535,0000

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: 1 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 200,00 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.

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 26.04.2019 11:08:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola letecko technická
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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