
Rámcová dohoda č. Z20216506_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Sídlo: Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
IČO: 00738271
DIČ: 2021148019
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000163696
Telefón: +421 332831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LEON global s.r.o.
Sídlo: Svätoplukova 15, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 36284238
DIČ: 2022161581
IČ DPH: SK2022161581
Bankové spojenie: IBAN: SK 94 0900 0000 0001 8615 1690
Telefón: 0336408205

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace prostriedky
Kľúčové slová: Čistiace, dezinfekčné, toaletné prostriedky, metly, kefy, vedrá
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 

39224100-9 - Metly; 39224200-0 - Kefy; 39224330-0 - Vedrá; 33761000-2 - Toaletný 
papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace prostriedky

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tovar č.1 (balenie 500ml) Čistiaci prostriedok na 
umývanie a čistenie povrchov a plôch. Predpokladané 
množstvo

ks 2480

Tovar č.2 (voľné balenie vo vratných nádobách 
25-50L)Čistiaci prostriedok na umývanie a čistenie 
povrchov a plôch. Predpokladané množstvo

L 5160

Tovar č.3  (balenie 500ml) Tekutý čistiaci prostriedok na 
WC misy.Predpokladané množstvo ks 3072

Tovar č.4 (voľné balenie vo vratných nádobách 
25-50L)Tekutý čistiaci prostriedok na WC misy. 
Predpokladané množstvo

L 3800

Tovar č.5 (balenie 500ml)Tekutý čistiaci a odmasťovací 
prostriedok na umývanie riadu.Predpokladané množstvo ks 4150

Tovar č.6 (voľné balenie vo vratných nádobách 
25-50L)Tekutý čistiaci a odmasťovací prostriedok na 
umývanie riadu.Predpokladané množstvo

L 8250
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Tovar č.7 ( balenie 400g)Práškový čistiaci prípravok 
určený na čistenie glazovaných a smaltovaných 
povrchov (sporáky, riad, obkladačky, vane, umývadlá, 
hygienické zariadenia. Predpokladané množstvo

ks 2408

Tovar č.8 ( balenie 9kg) Mazľavé mydlo na podlahy a 
hygienické zariadenia na odstránenie hrubých 
nečistôt.Predpokladané množstvo

ks 200

Tovar č.9 ( balenie 500ml) Čistič rúr a grilov. Na čistenie 
a odstraňovanie mastnoty z grilov, rúr na pečenie, 
sporákov, varičov, pekáčov atď. Uvoľňuje organické 
pripáleniny (z tukov a pokrmov). Vhodný aj ako 
priemyselný alkalický čistič. Predpokladané množstvo

ks 540

Tovar č.10 ( balenie 1L) Tekutý prostriedok na čistenie a
dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych 
priestorov, všetkých druhov podláh, chodieb, WC a pod.,
slúži na dezinfekciu bielizne.Predpokladané množstvo

ks 4500

Tovar č.11 ( balenie 1Kg)Práškový dezinf. prípravok na 
báze aktívneho chlóru.Univerzálny práškový chlórový 
dezinf. prípravok pre najširšie použitie. Vhodný na 
dezinfekciu povrchov a predmetov v zdravotníctve a 
komunálnej hygiene, vo veterinárnej praxi a na dezinf. 
pitnej vody.Predpokladané množstvo

ks 750

Tovar č.12 ( balenie 1L)Tekutý prostriedok, ktorý 
likviduje choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy 
(vrátane HIV a HBV), riasy a nižšie huby, odstraňuje 
pachy. Vyniká mimoriadne vysokou čistotou, dlhou 
dobou spotreby a unikátnou ekologickou 
hodnotou.Predpokladané množstvo

ks 3500

Tovar č.13 ( balenie 5L)Tekuté mydlo určené na bežné 
umývanie rúk. Odstraňuje bežné až stredné znečistenie, 
ošetruje pokožku prostredníctvom prídavných látok. 
Predpokladané množstvo

bal 312

Tovar č.14 ( balenie 500g) Mycia pasta na ruky, vhodná 
na silne znečistené ruky.Predpokladané množstvo ks 1684

Tovar č.15 ( balenie 500ml)Tekutý prostriedok na 
čistenie a leštenie nábytku. Zanecháva vysoký 
dlhotrvajúci lesk, odolný voči vode.Predpokladané 
množstvo

ks 12

Tovar č.16 ( balenie 750 ml) Tekutý čistiaci a ochranný 
prostriedok na parkety, laminátové a PVC podlahy a 
podlahy z dreva a mramoru. Po použití vytvára na 
podlahe dostatočný ochranný film.Predpokladané 
množstvo 

ks 24

Tovar č.17 ( balenie 750 ml) Samoleštiaci prípravok 
vhodný na podlahovinu z PVC, linoleá, gumy a 
keramické dlaždice. Je vhodný na podlahoviny 
vyžadujúce vysoký lesk a čistotu. Vhodná na náhrobné 
kamene.Predpokladané množstvo

ks 84

Tovar č.18 ( balenie 300ml)Univerzálny antistatický 
leštiaci prípravok s vysokým leskom. Odstraňuje 
odtlačky prstov a škvrny zo všetkých typov nábytku. 
Zanecháva ochranný film, ktorý udržuje a chráni leštenú 
plochu. Vhodný na drevený nábytok a nábytok z 
moderných materiálov.Predpokladané množstvo 

ks 200

Tovar č.19 Tekutý prostriedok na odstraňovanie 
vodného kameňa v rýchlovarných kanviciach, 
kávovaroch a varičov. Balenie- 1L. Predpokladané 
množstvo 

ks 1140

Tovar č.20 Granulový prípravok na čistenie sifónov 
umývadiel, vaní, WC a kanalizačných potrubí. 
Odstraňuje nečistoty a usadeniny zachytené v sifóne, 
ako je mastnota, zvyšky jedál, vlasov, atď. Ideálny ako 
prevencia proti upchávaniu a zanášaniu odpadov. 
Balenie- min.500g.Predpokladané množstvo 

ks 10
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Tovar č.21 ( balenie 300g) Čistiaci a leštiaci prostriedok 
na ušľachtilé kovy, zliatiny medi, chróm, nehrdzavejúcu 
oceľ a striebro. Vhodný je pre udržiavanie povrchu 
kovových  zábradlí, kovania a drobných predmetov z 
ušľachtilých kovov v domácnosti.Predpokladané 
množstvo 

ks 5

Tovar č.22 ( balenie 1L)Čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok–vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok povrchov a zariadení  pre oblasť potravín a 
krmív.(kuchyne , jedálne) Vhodný aj na odstraňovanie 
vodného kameňa, hrdze.Predpokladané množstvo 

ks 2680

Tovar č. 23 (400-500ml balenie) Univerzálny čistiaci 
prostriedok určený na každodenné odstraňovanie 
nečistôt akými sú prach, odtlačky prstov, fľaky po 
potravinách s mechanickým 
rozprašovačom.Predpokladané množstvo

ks 850

Tovar č. 24 ( balenie 200-300g)Práškový prostriedok na 
zmäkčovanie vody- kalciovaný. Na namáčanie a pranie 
silne znečistenej bielizne, zvyšuje účinnosť pracieho 
prášku, na odmasťovanie.Predpokladané množstvo

ks 330

Tovar č. 25 ( balenie 1kg)Práškový prostriedok na 
zmäkčovanie vody.Na zmäkčovanie vody Na namáčanie
a pranie silne znečistenej bielizne, zvyšuje účinnosť 
pracieho prášku, na odmasťovanie.Predpokladané 
množstvo

ks 330

Tovar č. 26 (balenie min. 1,3kg) WC tablety. Obmedzujú 
tvorbu vodného a močového kameňa. Obsah účinných 
zložiek zabraňujúcich tvorbu usadenín.Predpokladané 
množstvo

ks 15

Tovar č. 27 (balenie 2x 40-50g) Parfémovaný štipec ( na
ochranu bielizne proti hmyzu).Predpokladané množstvo ks 50

Tovar č. 28 ( balenie 50 až 60ml)Krém na obuv čierny . 
Klasický tuhý krém na obuv z hladkej usne s obsahom 
prírodných voskov, ktorý dokonale ochráni proti vlhkosti, 
ošetrí a zvláčni obuv.Predpokladané množstvo

ks 200

Tovar č. 29 ( balenie 100g) Toaletné mydlo s obsahom 
hydratačných prísad.Predpokladané množstvo ks 25000

Tovar č. 30 ( balenie 100 až 150g) Krém na ošetrenie 
rúk.Predpokladané množstvo ks 3880

Tovar č. 31 ( 1 kotúčik) Toaletný papier na hygienické 
použitie.Predpokladané množstvo ks 55000

Tovar č. 32 Vedro plastové- PVC 10L. Predpokladané 
množstvo ks 350

Tovar č. 33 Handra netkaná.Predpokladané množstvo ks 5400

Tovar č. 34 Prachovka tkaná. Predpokladané množstvo ks 1200

Tovar č. 35 Utierka super savá. Predpokladané 
množstvo ks 11000

Tovar č. 36 Hubka na riad malá-10ks/bal. 
Predpokladané množstvo bal 1800

Tovar č. 37 Hubka na riad veľká-5ks/bal. Predpokladané
množstvo bal 580

Tovar č. 38 Vrece PVC 120L-25ks/bal. Predpokladané 
množstvo bal 1300

Tovar č. 39 Vrece PVC 200L. Predpokladané množstvo ks 3084

Tovar č. 40 Sáčky do smetných košov 30L-50ks/bal. 
Predpokladané množstvo bal 1296

Tovar č. 41 Sáčky do smetných košov-60L-25ks/bal. 
Predpokladané množstvo bal 1872

Tovar č. 42 Zmeták na palicu s násadou. Predpokladané
množstvo ks 400

Tovar č. 43 Zmeták ručný. Predpokladané množstvo ks 384
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Tovar č. 44 Ryžák na palicu s násadou. Predpokladané 
množstvo ks 208

Tovar č. 45 Ryžák ručný. Predpokladané množstvo ks 144

Tovar č. 46 Metla meracínová. Predpokladané množstvo ks 312

Tovar č. 47 Kefa na obuv- mazačka. Predpokladané 
množstvo ks 128

Tovar č. 48 Kefa na obuv- na leštenie. Predpokladané 
množstvo ks 128

Tovar č. 49 Kefa na čistenie rúk. Predpokladané 
množstvo ks 5

Tovar č. 50 Kefa na WC. Predpokladané množstvo ks 400

Tovar č. 51 Zvon na WC. Predpokladané množstvo ks 140

Tovar č. 52 Štetka na holenie. Predpokladané množstvo ks 650

Tovar č. 53 Zubná kefka( jednotlivo balená). 
Predpokladané množstvo ks 1320

Tovar č. 54 Zubná pasta 75 ml. Predpokladané 
množstvo ks 1700

Tovar č. 55 Hrebeň. Predpokladané množstvo ks 500

Tovar č. 56 Šampón na vlasy 100 ml ( brezový, 
žihľavový). Predpokladané množstvo ks 1920

Tovar č. 57 Mydlo na holenie 150g. Predpokladané 
množstvo ks 720

Tovar č. 58 Strojček na holenie. Predpokladané 
množstvo ks 9000

Tovar č. 59 Drôtenka na riad. Predpokladané množstvo ks 2736

Tovar č. 60 Rukavice jednorazové latexové s púdrom aj 
bez púdru 100ks/bal. Predpokladané množstvo bal 2772

Tovar č. 61 Rukavice jednorazové vyrobené z tenkej 
polyetylénovej fólie. 100ks/bal. Predpokladané množstvo bal 960

Tovar č. 62 Rukavice latexové. Predpokladané 
množstvo ks 750

Tovar č. 63 Lopatka PVC. Predpokladané množstvo ks 700

Tovar č. 64 (balenie min.-1bal/-10ks) Vložky hygienické. 
Predpokladané množstvo bal 900

Tovar. Č. 65 Mop kapsový s tyčou. Držiak na mop 
magnetický kapsový 40 cm, tyč ALU 140 cm, mop s 
plastovými štetinami. Predpokladané množstvo

ks 80

Tovar č. 66 Návlek na mop kapsový 40 cm s plastovými 
štetinami. Predpokladané množstvo ks 385

Tovar č.67 Antibakteriálne tekuté mydlo, zabíja až 99,9 
% baktérií. Balenie 250ml s pumpičkou ks 5

Tovar č.68- antibakteriálny gél na ruky. Zabíja 99,9% 
mikróbov bez vody, Ničí 99,9% baktérií a vírusov, 
vrátane chrípkového vírusu Balenie 500ml

ks 744

Tovar č.69-Utierka špongiová 18x20/4ks v balení bal 300

Tovar č.70-  Pisoárové sítko s tabletou 3v1 Enzymatická 
tableta osviežuje a čistí pisoár až po dobu 2400 
spláchnutí zatiaľčo sítko zabraňue upchávaniu odtoku.

ks 400

Tovar č.71- závesný košík do WC 50g s gélom ks 920

Tovar č. 72 Skladané papierové utierky. Materiál 100% 
recyklovaného papiera, farba bielo sivá, rozmery : 247 
x310 mm, počet vrstiev 1, Balenie počet útržkov min. 
3680 (20 balíkov x 184), skladanie C

bal 100

Tovar č. 73 - Dvojstranná plastová stierka na okná s 
rúčkou. Z jednej strany je gumený pás a z druhej strany 
je špongia na umývanie, šírka stierky je min. 20 cm, 
dĺžka rúčky je min. 14 cm.

ks 120
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Tovar č. 74 - Stierka na podlahu s hliníkovou tyčou. 
Podlahová stierka určená na sťahovanie vody z podlahy.
Šírka stierky je min. 75 cm. Tyč hliníková min. 130 cm.

ks 50

Tovar č.75-Kefka na riad malá - COLOUR Materiál plast,
na rukoväti očko na zavesenie ks 5

Tovar č.76- Čistič na indukčné a  sklokeramické dosky 
300 ml ekologický čistiaci sprej, s rozprašovačom, 
citrusová vôňa 300 ml

ks 1

Tovar č.77- Náhradná tableta do pisoárového sitka 3v1 
Enzymatická tableta osviežuje a čistí pisoár až po dobu 
2400 spláchnutí zatiaľčo sítko zabraňue upchávaniu 
odpadu.

ks 200

Tovar č.78-Toaletné mydlo PROTEX antibakteriálne 90g
Určené na umývanie rúk, ničí 99% baktérií. Vytvára 
ochrannú vrstvu na pokožke.

ks 500

Tovar č.79-Antibakteriálna náplň do dávkovača clean 
attack liquid ille 300 ml. ks 144

Tovar č.80-Návlek na mop VILEDA ULTRAMAT ks 180

Tovar č.81-Antibakteriálny gél 5 l Antibakteriálny a 
antivírusový gél na ruky,  ktorý ničí 99,9% baktérií a 
vírusov bez použitia vody, ktorý vďaka svojim 
vlastnostiam ničí všetky choroboplodné zárodky a 
dôkladne čistí pokožku. Účinkuje v priebehu niekoľkých 
sekúnd proti baktériám, dodáva pokožke rúk čistotu a 
príjemnú vôňu. Je ideálny pre použitie na cestách, po 
použití verejných toaliet alebo pred jedlom.

bal 40

Tovar č.82- Tekuté antibakteriálne mydlo 5 l Výrobok je 
určený na každodennú starostlivosť o hygienu tela. 
Obsahuje jemné čistiace prostriedky, vďaka ktorým 
účinne odstraňuje nečistoty z pokožky bez toho, aby 
spôsobil podráždenie. Antibakteriálne tekuté mydlo 
diskPax má viac ako 99% antimikrobiálnou účinnosť  v 
hygienickom postupe umývania rúk podľa PN-EN 1499: 
2013-07. Prípravok obsahuje bežne uznávané a 
hodnotné kondicionovacie prísady, ako je glycerín, 
lanolín alebo čajovníkový olej.

bal 40

Tovar č.83-Tekuté antibakteriálne mydlo 500 ml Výrobok
je určený na každodennú starostlivosť o hygienu tela. 
Obsahuje jemné čistiace prostriedky, vďaka ktorým 
účinne odstraňuje nečistoty z pokožky bez toho, aby 
spôsobil podráždenie. Antibakteriálne tekuté mydlo 
diskPax má viac ako 99% antimikrobiálnou účinnosť  v 
hygienickom postupe umývania rúk podľa PN-EN 1499: 
2013-07. Prípravok obsahuje bežne uznávané a 
hodnotné kondicionovacie prísady, ako je glycerín, 
lanolín alebo čajovníkový olej.

ks 500

Tovar č. 84- Vrecia zaťahovacie 120 l balenie 10 ks ks 50

Tovar č.85- Aviváž balenie 1L ks 10

Tovar č.86-Pulirapid -čistenie sklokeramických dosiek ks 5

Tovar č.87-Čistiaci sprej na nerez Perfect Finish, 435 ml ks 50

Tovar č.88-MOP VILEDA ULTRA TURBO-unikátny kýbel
so žmýkacím systémom, nášlapný pedál  na všetky typy 
podláh – PVC, plávajúce drevené a laminátové podlahy, 
parkety, dlažbu moderný tvar vedra s výlevkou, kvalitný 
plast, pružný a veľmi účinný žmýkací kôš praktická 3 
dielna skladacia tyč, otočný kĺb v spodnej časti tyče

ks 30

Tovar č.89-Handra na riad - drsná HACCP f. 
KOBRAKEFY ks 40

Tovar č.90-Lopatka kovová ks 30

Tovar č.91-Dezinfekcia na čistenie povrchov s 
rozprašovačom /na štíty, okuliare voľné balenie v litroch L 150

Tovar č.92-Chloramix DT ks 5

Tovar č.93-Antibakteriálne vlhčené obrúšky 120 ks/bal bal 5
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Tovar č. 94 - Ostatné čistiace prostriedky ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tovar č.1 Obsah účinných látok Obsah účinných látok :5-15% Aniónové povrchovo aktívne látky, < 
5% neiónové aktívne látky

Tovar č.2 Obsah účinných látok Obsah účinných látok :5-15% Aniónové povrchovo aktívne látky, < 
5% neiónové aktívne látky

Tovar č.3  Obsah kyseliny fosforečnej minimálne -10%

Tovar č.4 Obsah kyseliny fosforečnej minimálne -10%

Tovar č.5 Obsah účinných látok Obsah účinných látok :5-15% Aniónové povrchovo aktívne látky, < 
neiónové aktívne látky+ glycerín

Tovar č.6 Obsah účinných látok  Obsah účinných látok :5-15% Aniónové povrchovo aktívne látky, <
neiónové aktívne látky+ glycerín

Tovar č.7 Uhličitan sodný minimálne- 15  %

Tovar č.8 Hydroxid draselný v rozsahu – 2-5%

Tovar č.9 Obsah účinných látok hydroxid sodný 5-15%

Tovar č.10 Obsah účinných látok v rozsahu-5-15%

Tovar č.11 Práškový dezinfekčný prostriedok- Troclosene sodium

Tovar č.12 Chlornan sodny  minimálne–  50g/l

Tovar č.13 Obsah účinných látok minimálne -10%

Tovar č.14 Obsah aktívnych látok minimálne-5%

Tovar č.15 Aktívne látky minimálne 5-15%

Tovar č.16 Obsah aktívnych látok v rozsahu -2-7%

Tovar č.17 zmes voskov, vonnej látky a konzervantu

Tovar č.18 Aerosol, obsah  voskov, ropných destilátov a minerálnych olejov

Tovar č.19  Obsah aktívnych látok kyselina amidosulfónová

Tovar č.20 Obsah aktívnych látok – minimáln 95% hydroxid sódny

Tovar č.21 Obsah aktívnych látok v rozsahu  -5-15%

Tovar č.22 Kyselina fosforečná maximálne 250g/kg

Tovar č. 23 Použitie: sklo, drevo, plast, obrazovky 
monitorov.

Zloženie- neiontové povrchové aktívne látky, neiónové tenzidy s 
octom

Tovar č. 24 Na zmäkčovanie vody Na namáčanie a 
pranie silne znečistenej bielizne, zvyšuje účinnosť 
pracieho prášku, na odmasťovanie.

Zloženie: uhličitan sodný

Tovar č. 25 Na zmäkčovanie vody Na namáčanie a 
pranie silne znečistenej bielizne, zvyšuje účinnosť 
pracieho prášku, na odmasťovanie.

Zloženie: dekahydrát uhličitanu sodného

Tovar č. 26 Obmedzujú tvorbu vodného a močového 
kameňa. Obsah účinných zložiek zabraňujúcich tvorbu 
usadenín.

Tovar č. 27 Parfémovaný štipec na bielizeň Zloženie: aktívne látky min.90%

Tovar č. 28 Klasický tuhý krém na obuv z hladkej usne s 
obsahom prírodných voskov, ktorý dokonale ochráni 
proti vlhkosti, ošetrí a zvláčni obuv.

Tovar č. 29 Receptúra chrániaca pokožku pred 
vysúšaním pomáha chrániť prirodzenú vlhkosť pokožky

Tovar č. 30 Obsah účinných aktívnych látok, ktoré 
vyživujú, hydratujú a chránia pokožku a zamedzujú 
pôsobeniu voľných radikálov.

zemiakový extrakt s obsahom glycerínu, medového extrakt

Tovar č. 31 Vlastnosti: farba -prírodná, surovina , môže 
byť aj vyrobený 100% reciklovaného papiera.

-  jednovrstvový 400 útržkový alebo dĺžka návinu –min. 50 m (±5%)
v kotúčiku

Tovar č. 33 Handra na utieranie povrchov a plôch Min. rozmery 54cmx49cm

Tovar č. 34 Prachovka na utieranie prachu. Min. rozmery 38cmx38cm

Tovar č. 35 Na utieranie stolov používaných v jedálňach
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Tovar č. 36 Na umývanie riadu-  min. rozmery-8cmx5cmx2,5cm

Tovar č. 37 Na umývanie riadu- min. rozmery- 9cmx7cmx4,5cm

Tovar č. 38 Vrece PVC 120L min. rozmery-70cmx105cm

Tovar č. 39 Vrece PVC 200L min. rozmery- 110cmx130cm

Tovar č. 40 Sáčok do smetného koša PVC min. rozmery- 50cmx60cm

Tovar č. 41 Sáčok do smetného koša PVC min. rozmery- 60cmx70cm

Tovar č. 42 Na zametanie vnútorných priestorov podláh PVC, dlažba a iné- 
násada drevená, PVC alebo hliník

Tovar č. 43 Na ručné zametanie parapetov, odkladacích priestorov atď.- 
prevedenie drevo, plast 

Tovar č. 44 Na čistenie vnútorných  plôch PVC, dlažba (kuchyne, kúpeľne, 
chodby)- násada drevo, plast, hliník

Tovar č. 45 Na  čistenie vnútorných  plôch PVC, dlažba (kuchyne, kúpeľne, 
chodby)- prevedenie drevo, plast

Tovar č. 46 Na zametanie vonkajších priestorov

Tovar č. 47 Na natieranie krému na obuv

Tovar č. 48 Na leštenie obuvi

Tovar č. 49 Prevedenie drevo, plast

Tovar č. 54 Zubná pasta Zubná pasta- obsah min. 75ml

Tovar č. 56 Šampón na vlasy Šampón na vlasy- obsah min.100ml

Tovar č. 57 Mydlo na holenie Penivý krém vhodný na 
všetky typy pleti obsahujúci silikónový olej- obsah balenia min. 150g

Tovar č. 58 Strojček na holenie Jednorazový strojček na holenie

Tovar č. 59 Drôtenka na riad Drôtenka na riad- na odstraňovanie hrubých nečistôt  

Tovar č. 60 Rukavice jednorazové Jednorazové latexové
rukavice určené na ochranu proti mikroorganizmom, 
vode a ušpineniu. Nie sú určené na ochranu pred 
vírusmi.Dosahujúce triedu odolnosti 2,Sú vyrobené z 
prírodného kaučuku.

Vyhovujú normám EN-374-1:2003 a EN 420:2003, AQL ‹ 1,5 proti 
penetrácii podľa normy EN 374:2003.

Tovar č. 61 Rukavice jednorazové Sú určené na 
ochranu proti ušpineniu.

Sú vyrobené z tenkej polyetylénovej fólie. Pre krátkodobý styk s 
potravinami

Tovar č. 62 Rukavice latexové Rukavice latexové bežne používané v domácnostiach pri čistení a 
upratovaní. 

Tovar č. 64 Štandardné hygienické vložky určené pre normálnu menštruáciu.

Tovarč. 67 Antibakteriálne tekuté mydlo Obsahuje: < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 5 % - 15 % 
aniónové povrchovo aktívne látky

Tovar č. 68- antibakteriálny gél na ruky Účinné látky: propán-2-ol min. 42g/100g propán-1-ol min. 28g/100g
bifenyl-2-ol min. 0,45g/100g peroxid vodíka min. 0,5g/100g 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej 
dohody -najviac 1x za 1 mesiac v prípade položky č.94 "Ostatné čistiace prostriedky" podľa potreby

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy/objednávky na plnenie od Objednávateľa
  je 48 hodín. Pri nedodržaní lehoty dodania objednávateľ si uplatní nárok zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
Čiastkovej výzvy/objednávky za každý začatý deň omeškania.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným
celkom rozumie plnenie za obdobie platnosti zmluvy .

Objednávateľ požaduje predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy karty bezpečnostných údajov podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 
453/2010  z 20. mája 2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácií, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemikálií (REACH).
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Objednávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením výrobku, uvedením zloženia výrobku, dátumu 
spotreby a s návodom na použitie v slovenskom resp. českom jazyku. V prípade, ak sa označenie výrobku, uvedením zloženia
výrobku, dátumu spotreby a návodu na použitie v slovenskom resp. českom jazyku nenachádza na etikete výrobku, nebude 
Objednávateľom prevzatý. 

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..

Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri 
zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje 
dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácií tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a 
užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v 
slovenskom jazyku .

Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o 
cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s 
plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky 
-(pokračovanie v nasl. riadku)

(doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných vád počas záručnej doby) a tiež všetky dane, 
clá, poplatky platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné 
náklady spojené s plnením zmluvy.

Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto 
zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba 
pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky 
vyčerpania zmluvnej ceny.

V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané 
množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je 
definovaný v Technickej špecifikácie predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

V položke č. 94. Objednávateľ uviedol ostatné čistiace prostriedky. Jedná sa o materiál ktorého ,potreba vyplynie z 
neočakávaných potrieb objednávateľa , ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať. Na 
uvedený „Ostatné čistiace prostriedky“ objednávateľ určil celkovú cenu 5000 € s DPH.

To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpíše v položkách 1 až 93 ceny za 
MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH a v položke č.94 „Ostatné čistiace prostriedky“ uvedie 
celkovú cenu s DPH 5000 €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky od 1 až 93 plus cena za položku 
č.94 „Ostatné čistiace prostriedky“.

Spôsob určenia ceny „Ostatných čistiacich prostriedkov“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet 
zákazky, stanoví  množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky 
bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej 
výzvy/objednávky.

2) Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky. Ak predložené cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávateľom,
je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky 
stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku 
dodávateľovi.

Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné 
plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi
riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
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Okres: Hlohovec
Obec: Leopoldov
Ulica: Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 102 491,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 122 990,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.04.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LEON global s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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