Rámcová dohoda č. Z20195472_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
SK2020372596
SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby

Kľúčové slová:

čistiace potreby, hygienické potreby, leštiace potreby, toaletný papier, utierky, mydlo, kefy,
metly, prachovky

CPV:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety
rôznych typov; 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky;
39525100-9 - Prachovky; 33711900-6 - Mydlo

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Čistiace a hygienické potreby, predmety rôznych typov súvisiace s čistením, hygienou, leštením.

Funkcia
Zabezpečenie tovarov pre upratovacie služby, zabezpečenie tovarov bežnej spotreby súvisiace s hygienou
Technické vlastnosti

Jednotka

Handra na podlahu 60x60cm

ks

100

Prachovka plienková biela 30x30cm

ks

100

Kefa ryžák 24 cm na podlahu s drevenou násadou

ks

20

Lopatka PVC s metličkou

ks

50

Lopatka kovová

ks

80

Metla ciroková

ks

100

Metla priemyselná 40 cm s kovaním

ks

50

Rukavice vyšetrovacie nitrilové 200ks/bal., veľkosť M, L,
XL

bal

200

Rukavice gumové 1pár - veľkosť M,L

ks

400

Špongia na riad 10ks/bal

bal

300

Vedro plastové 10L

ks

50
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Minimum

Maximum

Presne

Čierne vrecia na odpad pevné 30L po 25 ks/kotúč,
rozmery 50x60cm

kotúč

300

Čierne vrecia PVC LPDE, veľké po 50 ks/bal., rozmery
55x100cm

bal

80

Zmeták s tyčou

ks

50

Zvon gumový drevený 30cm

ks

20

Prostriedok na vodný kameň Pulirapid Extra Spray
500ml; resp. ekvivalent

ks

100

Cif tekutý 500 ml; resp. ekvivalent

ks

250

Cipro práškový 400g; resp. ekvivalent

ks

100

Prostriedok na podlahu 5L Ajax; resp. ekvivalent

ks

150

Prostriedok na laminátové podlahy 1L Floor; resp.
ekvivalent

ks

50

Pronto na nábytok 400ml 5v1; resp. ekvivalent

ks

120

Osviežovač vzduchu v spreji 300ml Brise; resp.
ekvivalent

ks

250

Prostriedok na čistenie okien v spreji 500ml Clin; resp.
ekvivalent

ks

100

Domestos WC čistič 750ml; resp. ekvivalent

ks

200

Saponát na riad 1L Pur; resp. ekvivalent

ks

400

Prášok na pranie Bonux 3 v 1; 9kg; resp. ekvivalent

ks

20

Papierové utierky Z-Z dvojvrstvové biele, min. 140
útržkov, 23x21cm; resp. ekvivalent

bal

800

Toaletný papier 3 vrstvový, priemer kotúča min. 11-12
cm, 150 útržkov

kotúč

10000

Indulona modrá - krém na ruky 100ml; resp. ekvivalent

ks

150

Mydlo pevné PROTEX 90g; resp. ekvivalent

ks

500

WC blok závesný Domestos 40g; resp. ekvivalent

ks

400

WC set – stojan z odolného plastu + kefa

set

40

Chloramin 1kg; resp. ekvivalent

ks

100

Konkor sprey 200ml; resp. ekvivalent

ks

80

Mydlo tekuté 5L Mitia; resp. ekvivalent

ks

150

Savo 1L; resp. ekvivalent

ks

200

Uterák froté 80x45 cm

ks

80

Utierka kuchynská bavlnená

ks

80

TOP BOX čierny, krém na topánky 250g; resp.
ekvivalent

ks

30

Hubková utierka Spontex Vileda 5ks/bal; resp. ekvivalent

bal

200

Kôš odpadový plastový 12L

ks

50

Rohož 50x40cm

ks

50

Rohož 100x50cm

ks

20

Kefka na obuv

ks

30

Solvina 450g; resp. ekvivalent

ks

50

Mop plochý na podlahy komplet

ks

100

Náhrada-návlek na mop

ks

200

Vedro cínové 10L

ks

60

Prachovka flanelová 30x30cm

ks

250

Tablety do pisoára 1kg vo vedre Fixinela; resap.
ekvivalent

bal

250

Veľká umývacia špongia 195x135x70mm

ks

50
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Škrabka na sklo s metličkou

ks

90

Demineralizovaná voda 5L

ks

180

Nemrznúca zmes 5L do ostrekovača Cinol (- 40°C);
resp. ekvivalent

ks

180

Letná zmes 5L do ostrekovača

ks

180

Rozmrazovač zámkov automobilov 50ml

ks

40

Mikrovláknová utierka na sklo vozidla, 40x40cm

ks

360

Spray na čistenie a ochranu plastov interiéru vozidla

ks

180

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cenová ponuka vrátane DPH, balné, dopravy a vyloženia do vnútorných priestorov miesta plnenia. Miesto plnenia: Bratislava.
Dodávateľ elektronicky doručí kontaktnej osobe objednávateľa do 2 dní od uzavretia zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet
jednotlivých položiek a podrobný rozpis položiek tovaru: názov, typové označenie, špecifikácia za účelom overenia
požadovaných vlastnosti.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, predloží objednávateľovi
dokumentáciu k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa rovnaké príp. vyššie hodnoty
daných účinných látok. V prípade, že dodávateľ nepreukáže rovnaké alebo vyššie hodnoty účinných látok, objednávateľ je
oprávnený odmietnuť ponúkané ekvivalentné plnenie a dodávateľ bude povinný dodať tovar v súlade s požadovanou
špecifikáciou.
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, nový, nepoškodený, nepoužívaný.
Trvanie rámcovej dohody je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy, resp. do vyčerpania celkovej
zmluvnej ceny. Objednávateľ sa nezaväzuje odobrať zazmluvnené množstvo tovaru pri jednotlivých položkách počas lehoty
plnenia predmetnej zmluvy. Jednotkové ceny zostávajú nezmenené počas lehoty plnenia (doby platnosti) predmetnej zmluvy.
Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok vystavených objednávateľom. Lehota dodania tovaru je do
14 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi. Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00
hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 2 hodiny vopred.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo dokázateľne lepšej kvalite podľa technickej
špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou dokumentáciou (napr. nebude obsahovať požadované
hodnoty, bude mať inú hmotnosť). V prípade, že tovar bude mať vady, objednávateľ neprevezme tento tovar a dodávateľ je
povinný dodať náhradný nepoškodený tovar v termíne dodatočne určenom objednávateľom.
Zmluvné strany prehlasujú, že nedodržanie požadovaných technických vlastností dodaných tovarov a osobitných požiadaviek
na plnenie predmetnej zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky
písomne potvrdiť.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Na faktúre musia byť uvedené aj jednotkové ceny
dodaných tovarov zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Súčasťou faktúry musí byť dodací list.
Zmluvné strany sa dohodli na 2-mesačnej výpovednej lehote predmetnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, ktorá začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení oznámenia o vypovedaní predmetnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
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Ulica:
3.2

Gunduličova 10

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 665,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 999,00 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.

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 25.02.2019 15:48:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
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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