
Kúpna zmluva č. Z202116816_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: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Sídlo: Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 33768897
DIČ: 1020216285
IČ DPH: SK1020216285
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky
Kľúčové slová: Hygienické potreby, toaletný papier, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, 

čistiace prostriedky
CPV: 33761000-2 - Toaletný papier; 33763000-6 - Papierové uteráky na ruky; 39800000-0 - 

Čistiace a leštiace výrobky; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 18141000-9 - Pracovné 
rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické potreby, toaletný papier, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace 
prostriedky

Funkcia

Hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Toaletný papier JUMBO, biely, dvojvrstvový, priemer 
19 cm, 6 ks/bal.,  alebo ekvivalent bal 20

2. Toaletný papier HARMONY, dvojvrstvový, biely, 
10ks/bal.  alebo ekvivalent bal 10

3. Papierové uteráky skladané ZZ 2-vrstvové KAMIKO 
na ruky, biele, rozmery 25x23 cm, 20 bal./kart., alebo 
ekvivalent

kartón 20

4. Domestos WC - tekutý, dezinfekčný a čistiaci 
prostriedok, 750 ml, alebo ekvivalent ks 20

5. Pulirapid na hrdzu a vodný kameň, 750 ml , alebo 
ekvivalent ks 20

6. Jar citrónová, umývací prostriedok na riad, 900 ml 
alebo ekvivalent ks 8
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7. Ajax-univerzálny čistiaci prostriedok pomaranč, citrón,
1 liter alebo ekvivalent ks 20

8. Osviežovač vzduchu v spreji, 300 ml ks 15

9. Handra z mikrovlákna na umývanie, rozmery 40x40 
cm ks 30

10. Handra z mikrovlákna na umývanie, rozmery 50x80 
cm ks 20

11. Handra na umývanie podlahy, tkaná, biela, rozmery 
65x50 cm ks 10

12. Vrecia na odpad 50x60 cm, 30 l, 25 ks/bal. bal. 10

13. Hubky na riad 10 ks, (rozmery 80x55x28 mm) bal 5

14. Spontex Feeling rukavice z prírodného latexu na 
upratovanie, veľkosť M alebo ekvivalent ks 20

15. Antibakteriálne tekuté mydlo, 5 litrov ks 6

16. SAVO originál tekutý dezinfekčný prostriedok do 
vody na povrchy, 4 kg/ 5 litrov alebo ekvivalent ks 5

17. Dezinfekčný roztok na ruky s alkoholom, 5 litrov ks 4

18. Well Done prípravok na čistenie a ošetrenie kože, 
rozprašovač 250 ml alebo ekvivalent ks 1

18. Okena AVA prostriedok na okná, 500 ml alebo 
ekvivalent ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávka tovaru bude vyúčtovaná na jednej faktúre. 

Dodávateľ  zašle faktúru objednávateľovi na adresu miesta plnenia, ktorá je zároveň aj korešpondenčná adresa, v prípade 
potreby budú fakturačné údaje oznámené písomne.

Faktúra musí obsahovať rozpis  položiek a ich jednotlivých cien  bez DPH, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke, 
sadzbu DPH vzťahujúcu sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku a celkovú cenu za 
položku.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry  s dodacím 
listom.

Objednávateľ požaduje, aby parametre ekvivalentu boli totožné s originálom. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako 
podstatné porušenie zmluvných podmienok

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: ul. Kniežaťa Pribinu 28

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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09.08.2021 12:30:00 - 17.08.2021 12:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položka
Požadované množstvo: 19,0000

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: 525,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 631,00 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 05.08.2021 13:28:01

Objednávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
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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