
 
1.1  Objednávatel':  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 ICO:  

 DIC:  

 IC DPH:  

 Císlo účtu:  

 Telefón:  

1.2  Dodávateľ:  

 Obchodné meno:  

 Sídlo:  

 IČO:  

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Číslo účtu:  

 Telefón:  

 

Kúpna zmluva č. Z201717019_Z  

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka  

l. Zmluvné strany  

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  

Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika  

00598135  

2021190963  

SK2021190963  

 

00421333236434  

Juraj Spišák - Majster Papier  

Wolkrova 1135/5, P.O.BOX 212,85101 Bratislava 5, Slovenská republika  

13959603  

1020205065  

SK1020205065  

0903833705  

II. Predmet zmluvy  

 
 2.1  Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:  
 

Názov:  

Kľúčové slová:  

CPV:  

Druh/y:  

 

Čistiace prostriedky  

čistiace prostriedky, mydlo, saponát, handra, rukavice  

39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety;  
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39224100-9 - Metly; 39525100-9 - Prachovky;  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39224310-4 - WC kefy; 39224320-7  
- Špongie; 39224330-0 - Vedrá; 39224350-6 - Lopatky na smeti  

Tovar; Služba  

 
 2.2  Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:  

• Prostriedky na čistenie prevádzkovej budovy a sociálnych zariadení.  

 2.3  Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:  

 

Technické vlastnosti  Jednotka  Minimum  Maximum  Presne  

1.AJAX FLORAL FIESTA, (Baking soda)1 OOOml - vôňa  
ks  

  
12  

kvetov    

2.BIOLlT P, sprej na mravcov, švábov, 400 ml  ks    4  

3.BROS sprej na osy a sršne, 300ml  ks    3  

4.DOMESTOS WC blok - záves do WC misy s náplňou  
ks  

  
60  

40 g, rôzne vône    

5.FIXINELA WC na hrdzu a vodný kameň, 500 ml (čistí  
ks  

  
42  

WC misy, umývadlá, obkladačky, batérie)    

6.FIXINELA proti piesni, 500 ml, mechanický  
ks  

  
5  

rozprašovač    

7.FIXINELA tablety do pisoárov, 1kg  bal    2  
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8.FIXINELA wc gel, extra silná, 750m, NIE   
ks  

  
24  

EKVIVALENT     

9.Hubka na riad s drôtenkou 1/10 ks ä8x5x2,5cm)  ks    5  

10.Hydroxid sodný, 800g   ks    6  

11.JAR, 1 liter - NIE EKVIVALENT   ks    12  

12.Lopatka na smeti kovová, farebná, široká   ks    2  

13.Metla ciroková s dlhou násadou, 5 x šitá   ks    2  

14.Metla priemyselná, 30 cm s drevenou násadou 120  ks    2  

cm       

15.Metla záhradná KLASIK s tvrdými štetinami, 30 cm, s  
ks  

  
4  

plastovou násadou     

16.Mycia handra 60x50cmm savá okamžite,  biela, z  
ks  

  
6  

bavlnených priadzí, tkaná Milada     

17.MYDAN, pasta na umývanie rúk, 450g   ks    2  

18.Rukavice pracovné gumové, protišmyková úprava  
ks  

  
12  

dlaní a prstov, vel'kost' M     

19.Rukavice pracovné gumové, protišmyková úprava  
ks  

  
24  

dlaní a prstov, vel'kost' L     

20.SAVO ORIGINÁL, čistenie a dezinfekcia, 1 liter  ks    24  

21.Tekuté mydlo - GENERA antibak., 500ml, ,s  
ks  

  
4  

dávkovačom     

22.Utierka švédska DESTINY, 30 x 35cm (205g/m2)  ks    10  

23.Vedro plastové 10 litrové/AZM-PVC pevné  ks    2  

24.Vrece na odpad, 30 litrový (50x60cm)20 ks  rol    10  

25.Súprava WC kefa + stojan, plastová,   ks    4  

 
Technické vlastnosti  

 2.4  Osobitné požiadavky na plnenie:  

 

Hodnota/Charakteristik
a  

 
Názov  

Vrátane dopravy na miesto plnenia.  

Požaduje sa predložiť zoznam tovaru s jednotkovými cenami pre jednotlivé položky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy,  

v prípade ekvivalentu uviesť v zozname konkrétny názov.  

Požaduje sa pre navrhnuté ekvivalenty predložiť doklad vystavený nezávislou organizáciou preukazujúci zhodu ekvivalentu s  

požadovaným výrobkom do 5 dní od potvrdenia zmluvy. Technický list sa nepovažuje za dôkaz zhody.  

Pre položky č. 8 a č. 11 verejný obstarávatel' neumožňuje dodanie EKVIVALENTU.  

 Názov 
 Upresnenie  

 2.5  Prílohy opisného formulára Zmluvy:  

 Popis  Názov 
súboru  

III. Zmluvné podmienky  

 
 3.1  Miesto plnenia Zmluvy:  

Štát:  

Kraj:  

Okres:  

 

Slovenská republika  

Trnavský  

Trnava  
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Obec:  

Ulica:  

 

Trnava  

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42,  
 
 3.2  Čas / lehota plnenia zmluvy:  

24.04.2017 08:00:00 - 28.04.201712:00:00  

 3.3  Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:  

  Jednotka:  celok  

  Požadované množstvo:  1,0000  

 3.4  Práva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického  
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.  

IV. Zmluvná cena  

 4.1  Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 244,99 EUR  

 4.2  Sadzba DPH: 20,00  

 4.3  Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 293,99 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,  
https://portal.eks.sklSpravaOpeUOpeWerejnyDetail/  

V Bratislave, dňa 13.04.2017 11 :38:01  

Objednávatel':  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska  

Dodávatel':  

Juraj Spišák - Majster Papier  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska  

 Zmluva bola zverejnená dňa 18.4.2017  na webovom sídle objednávateľa.  
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