Rámcová dohoda č. Z202122736_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
00738255
2020831384
SK2020831384
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
0220832111

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a hygienické potreby

Kľúčové slová:

Čistiace potreby

CPV:

39831200-8 - Saponáty; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 39831300-9 - Čistiace
prostriedky na podlahu; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39830000-9 - Čistiace
výrobky; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39525800-6 - Handry na čistenie;
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Čistiace a hygienické potreby

Funkcia
Čistiace potreby
Technické vlastnosti

Jednotka

Saponát na umývanie riadu (aniónové povrchovo
aktívne látky 5 - 15%) 5 lit. balenie

ks

800

Saponát na umývanie podláh (aniónové povrchovo
aktívne látky 5 - 15%) 5 lit. balenie

ks

700

Saponát na umývanie riadu - JAR 0,45 lit. balenie ekvivalent neakceptujeme

ks

170

Tekutý prípravok na čistenie WC gel 5 lit. balenie

ks

170

Tekutý prípravok na parkety 1 lit. balenie

ks

100

Tekutý prípravok na okná, sklá a zrkadlá - 1lit. balenie

ks

100

CLIN citrus čistič okien 0,5lit. balenie - ekvivalent
neakceptujeme

ks

100
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Minimum

Maximum

Presne

Prípravok na obklady, dlažbu a keramiku-FIXINELA
perfekt na vodný kameň – 0,5lit. balenie - ekvivalent
neakceptujeme

ks

250

Tekutý prípravok na obklady, dlažbu a keramiku – 5lit.
balenie

ks

200

WC gulička s košíkom (SAVO 35g)- ekvivalent
neakceptujeme

ks

900

Mydlo tekuté 5lit. balenie

ks

400

Krém na ruky Vitalon 125 ml s aloe vera- ekvivalent
neakceptujeme

ks

250

Prípravok leštiaci na nábytok (PRONTO 250ml)ekvivalent neakceptujeme

ks

180

Vedro PVC 15 lit.

ks

100

Zmetáčik na smeti s lopatkou

ks

150

Mop PROFI komplet s násadou

ks

100

Mop PROFI - náhradná handra

ks

200

WC kefa súprava

ks

150

Handra viskózna 50 x 70 cm

ks

1000

Handra netkaná tmavá na podlahu

ks

500

Dezinfekčný prostriedok 5lit. SAVO - ekvivalent
neakceptujeme

ks

400

Vrece PVC na suť (120lit. 70x110, 150 mq)

ks

500

Osviežovač vzduchu AIRWICK AQUA 345 ml ekvivalent neakceptujeme

ks

300

Dezinf. sprej do topánok (150ml) Kvart Forte –ekvivalent
neakceptujeme

ks

150

Tekutý prípravok na čistenie WC 0,75lit. DOMESTOSekvivalent neakceptujeme

ks

250

Čistiaca pasta na ruky 200g (EFEKT Pasta liquid - alebo
ekvivalent)

ks

50

Vrecia PVC 120lit. 60 mq( 25ks = rolka)

rol.

2000

Vrecia PVC 60lit. 60 mq(25 ks = rolka)

rol.

3000

Utierky ZZ min 80% buničiny,(bal. - 5000ks)

bal

350

WC papier 1 vrstvový 400 útržkový alebo 50 m(ks =
rolka)

ks

19000

WC papier 2 vrstvový, návin min. 20m(ks = rolka)

ks

22000

Mydlo 100 g

ks

10000

Mydlo hotelové -15 g

ks

15000

Dezinfekčný prostriedok na ruky tekutý Chiroderm (
alebo Suprasoft) 5 lit. baleniespektrum účinnosti:
baktericidne, fungicidne, virucidne, mykobaktericidne,
sporicidne, MRSA – ABCTMV

ks

50

Dezinfekčný prostriedok na podlahy a povrchy 5 lit.
balenie (Suprasept Grand)spektrum účinnosti:
baktericidne, fungicidne, virucidne, mykobaktericidne,
sporicidne, MRSA – ABCTMV

ks

60

Penová dezinfekcia na povrchy a lekárske náradie 5 lit.
balenie INCIDIN FOAM - ekvivalent neakceptujeme

ks

100

Vedro pozinkované 15 l

ks

25

Priemyselná metla 60cm s násadou

ks

10

Kefa podlahová s násadou

ks

30

Mazlavé mydlo - 9 kg balenie

ks

50

Prášok na pranie 15 kg (Ariel) - ekvivalent
neakceptujeme

ks

80
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Aviváž 5 l balenie

ks

50

Práškový čistiaci prostriedok na sporáky, riad...CIPRO
5kg - ekvivalent neakceptujeme

ks

20

Mop - náhradná handra z mikrovlákna s dlhými
vlásočnicami

ks

70

Dezinfekcia na ruky gélová 5 l balenie (San Care - alebo
ekvivalent)

ks

60

Handra - utierka z mikrovlákna min.32 x32cm

ks

500

Metla na podlahu s násadkou min. 30 cm

ks

100

Stierka na podlahu s gumou a násadkou 60cm

ks

50

Vysoko účinný odmasťovač na povrchy PROFI-FAST
700ml – ekvivalent neakceptujeme

ks

30

Čistič na rúry, grily, pece , plechov a odstraňovanie
sadzí AKTIVIT G 5l – ekvivalent neakceptujeme

ks

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ekvivalentom sa rozumie produkt rovnakých, alebo lepších vlastností
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 3
pracovných dní
Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa - 10 jednotiek
zmluvného plnenia
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Uvedené množstvá sú orientačne, Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať tovar v celom množstve.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Chorvátska 5

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12
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3.3

3.4

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

ks/rol/bal

Požadované maximálne
množstvo:

80835,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 48 882,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 58 658,40 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122736

V Bratislave, dňa 25.11.2021 09:38:01
Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
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

Strana 4 z 4

