
Kúpna zmluva č. Z20216942_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
IČ DPH: 0
Telefón: +421250236223

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ANIROLL spol. s.r.o.
Sídlo: M.Curie-Sklodowskej 13, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35684020
DIČ: 2020331148
IČ DPH: SK2020331148
Bankové spojenie: IBAN: SK91 0200 0000 0035 3645 1954
Telefón: +421918720450

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ochranné pracovné prostriedky pre asistované služby 
Kľúčové slová: respirátor, dezinfekcia, jednorazové rukavice
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Respirátor FFP2

2. Mokré dezinfekčné obrúsky na LCD obrazovky

3. Dezinfekčný gél na ruky 100 ml

4. Dezinfekčný roztok na ruky 250 ml s dávkovačom/rozprašovačom

5. Jednorazové rukavice latexové, sterilné rukavice

Položka č. 1: Respirátor FFP2

Funkcia

ochranná osobná pracovná pomôcka na ochranu dýchacích orgánov a rúk

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet ks 55000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

veľkosť univerzálna

materiál
antivírusové respiračné rúško s filtračnou triedou KN95 (N95) na 
zachytenie viac ako 95 % vírusov baktérií (zodpovedajúca triede 
ochrany FFP2), prachových, peľových aj smogových častíc.

materiál netkaná textília, maska sa upevňuje na tvár pomocou postranných 
gumičiek, pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie
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uchytenie a vlastnosti
s gumičkami na uchytenie okolo uší, poskytuje primerané 
utesnenie tváre používateľa od okolitého prostredia, musí byť 
zachované zorné pole obsluhy

respirátor s formovateľnou nosovou sponou áno

výstuha v oblasti nosa na zabezpečenie požadovanej 
tesnosti áno - kovový/plastový formovateľný pásik pre utesnenie nosa

balenie

samostatne hygienicky balené po 1ks, alebo maximálne 
jednotkové balenie 5 ks v obale a zabezpečené tak, aby bolo 
eliminované mechanické poškodenie alebo znečistenie výrobku, s 
návodom na použitie v SJ

stupeň infiltrácie ≥ 95%

trieda ochrany N95 (FFP2)

CE certifikované áno - EN 149:2001+A1:2009

Položka č. 2: Mokré dezinfekčné obrúsky na LCD obrazovky

Funkcia

Čistiace utierky na sanitáciu povrchov, produkt vhodný na čistenie displejov elektroniky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet balení bal 6000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vlastnosti antibakteriálne a antivírusové účinky

balenie trhacie obrúsky, dóza

balenie 100 -120 ks obrúskov

Položka č. 3: Dezinfekčný gél na ruky 100 ml

Funkcia

Zabezpečenie čistoty a hygieny rúk

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 6000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vlastnosti
dezinfekčný gél na ruky na báze alkoholu s hustejšou 
konzistenciou, vysoko účinný antiseptický a antibakteriálny účinok, 
flungicídny, vírusinaktivačný.

účinnosť likvidácia až 99% baktérií, nelepivý na ruky, gél PH neutrálny a 
šetrný k pokožke

balenie 100 ml s dávkovačom resp. ekvivalentným typom uzáveru napr. 
flip-top,...

Položka č. 4: Dezinfekčný roztok na ruky 250 ml s dávkovačom/rozprašovačom

Funkcia

Zabezpečenie čistoty a hygieny rúk

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 5000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

vlastnosti dezinfekčný roztok na ruky na báze alkoholu s  antiseptickým a 
antibakteriálnym účinok, flungicídny, vírusinaktivačný.

účinnosť likvidácia až 99% baktérií, nelepivý na ruky, roztok šetrný k 
pokožke

balenie 250 ml s dávkovačom/rozprašovačom
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Položka č. 5: Jednorazové rukavice latexové, sterilné rukavice

Funkcia

Jednorazové ochranné rukavice  pre bežný chod zariadenia a zvýšená ochrana z dôvodu pandémie Covid-19

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ks 50000

hrúbka steny oblasti dlane mm 0,19 0,23

pevnosť ťahu EN 455-2 N 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál z prírodného latexu resp. nitrilové

tvar plne automaticky tvarované, dobrá hmatová citlivosť

balené sterilné, hygienické balenie, ktoré neprepúšťa ozón, zapečatené v 
plochom sterilnom obale s indikátorom sterilizácie

balenie balenie po 5 ks (maximálne 10 ks)

veľkosť L resp. univerzálna

hladký povrch áno

ďalšie požiadavky na splnenie noriem
425/2016 nariadenie EU, spĺňajúce normy  a certifikáty 
preukazujúce:  chemickú odolnosť,  odolnosť voči mechanickým 
vplyvom,  dodržiavanie štandardu pre ochranu zdravia pri práci

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy najviac na 2 935 miest plnenia v rámci Slovenska, oznámenie termínu doručenia minimálne 2 dni vopred .

Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o konkrétnych dodaných typoch dodávaných produktov najneskôr do 5 
pracovných dní od zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), vrátane jednotkových cien v eurách bez DPH a s 
DPH.

Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady, balné,  dopravné náklady vrátane doručenia na miesta plnenia a iné súvisiace náklady.

Objednávateľ zašle dodávateľovi presný rozdeľovník s adresami miesta plnenia a údajmi o kontaktných osobách do 2 
pracovných dní po zverejnení zmluvy v CRZ.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo v závislosti od aktuálnych potrieb  pri zachovaní jednotkovej 
ceny. Zmluva bude ukončená po uplynutí zmluvného vzťahu

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej súhrnnej faktúry so 
splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné 
miesta.

Súhrnná faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej
položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Súčasťou faktúry budú 
dodacie listy na jednotlivých miestach dodania predmetu zákazky.

Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky 
je potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to čase 07:00 h do 15:00 h.

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 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, v tomto prípade je 
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Podľa zákona č. 57/2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov na osobný ochranný 
prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu  a ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 
alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 platí nulová sadzba dane z pridanej hodnoty, a preto je zmluvná cena za 
predmet zákazky, ktorá je výslednou sumou po elektronickej aukcii konečná.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.04.2021 00:00:00 - 04.05.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 507,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 209,00 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 16.04.2021 15:58:02

Objednávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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