Kúpna zmluva č. Z201645705_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
OIC:
IC DPH:
Císlo účtu:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika
00598135
2021190963
SK2021190963
00421333236434

Telefón:
1.2

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

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212,85101 Bratislava 5, Slovenská republika
33768897
1020216285
SK1020216285
0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
KI'účové slová:

Čistiace a hygienické potreby

CPV:

39224100-9 - Metly; 39224350-6 - Lopatky na smeti; 39525800-6 - Handry na čistenie;
33761000-2 - Toaletný papier; 33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky; 18424300-0 Jednorazové rukavice; 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
2.2

čistiace potreby, hygienické potreby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
· Čistiace a hygienické potreby určené na upratovanie administratívnych priestorov, kultúrnych a športových objektorv
a sociálnych zariadení.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti
1.KÔš na papier plastový, rebrovaný, 16 l, (pr.30 cm,
výška 32 cm)
2.Mycia handra MILADA, biela, 70x60cm, vaflová, tkaná,
z bavlnených priadzí,85bavlna, 15 zmes vlákien,
gramáž 400g/m2, savá okamžite
3.Mycia handra na podlahu, švédska, z mikrovlákna, 60
x 50 cm (gramáž 300g/m2)
4.Rukavice jednorázové latexové, vel'kosť 8 pudrované/
100ks,
5.Rukavice jednorázové latexové, vel'kosť 9 pudrované/
100ks,

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

ks

5

bal

100

ks

2

bal

1

bal

1
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6.Súprava plastová lopatka s gumovou lištou + ručný

súprava

1

7.WC kefa KLASIK, samostatná

ks

2

8.Toaletný papier JUMBO, pr. 28cm - 1 vrstvový

ks

2

ks

550

ks

600

rolka

3

rolka

18

rolka

3

rolka

3

15.Zmeták DELUX snásadou

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristik
a

zmeták

9.Toaletný papier TENTO ECONOMY 68m, 2vrstvový,
100 recykel
1 O.Toaletný papier TENTO MAXI, 30m, dvojvrstvový
11.Vrece PE na odpad, 30 litrové (50x60cm),
zaťahovacie, rolka Zoks
12.Vrece PE na odpad 120 litrov (70 x 11 Ocm), 0,07mm
rolka 20ks
13.Vrece PE na odpad 30 I (50 x 60 cm), 0,04mm, rolka
25ks
14.vrece PE na odpad 60 litrov (60 x 80cm), rol ka 20ks,
0,04mm

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť zoznam tovaru s jednotkovými cenami pre jednotlivé položky do 7 dní od uzavretia zmluvy, v prípade
ekvivalentu uviesť v zozname konkrétny názov výrobku.
Požaduje sa pre navrhnuté ekvivalenty predložiť doklad preukazujúci zhodu ekvivalentu s požadovaným výrobkom do 7 dní od
potvrdenia zmluvy. Doklad musí byť vystavený nezávislou organizáciou, technický list sa nepovažuje za dôkaz zhody.
Pre jednotlivé položky sa pripúšťa EKVIVALENT iba v prípade, ak navrhovaná náhrada má rovnaké alebo lepšie úžitkové
vlastnosti ako požadovaný tovar,t.z., rovnaké alebo vyššie technické, fyzikálne a chemické parametre.
Splatnosť faktúry je v zmysle OPET 30dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

~Názov :
2.5

D : : ': hM "Wk' , :

<

I Úpresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Názov

Popis
súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:
Kraj:

3.2

Slovenská republika
Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

MsŠH - Rybníková 15

Čas !Iehota plnenia zmluvy:
09.01.2017 08:00:00 - 12.01.2017 13:00:00

3.3

Dodávané množstvo! rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok
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Požadované množstvo:

1,0000

3.4 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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 355,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 426,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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. Vedl'ajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sklSpravaOpetlOpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.12.2016 10: 14:01
Objednávatel':
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska
Dodávatel':
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Z

., dň th. -t.( .úJ1{'
b
'dl b' dná t ľ
m uva O a zverejnena na ................: .......... na we ovom Sl e O ~e nava e a.
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