
Kúpna zmluva č. Z202123238_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
Sídlo: Dončova 6, 03401 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 00738379
DIČ: 2020586535
IČ DPH: SK2020586535
Bankové spojenie: IBAN: SK48 8180 0000 0070 0016 5237
Telefón: +421444324035

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 prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na WC, čistiace prostriedky na okná, 

čistiace prostriedky na nábytok, prostriedky na riad, metly, kefy, mopy, handry
CPV: 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety;

 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39224300-1 - Metly a kefy a iné 
výrobky na upratovanie domácností; 39542000-3 - Handry

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace prostriedky

Funkcia

Čistiace prostriedky na použitie vo vnútorných priestoroch.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň 500 ml ks 100

Čistiaci prostriedok na WC min. 750 ml ks 100

Handra na podlahy ks 500

Chloramin T univerzálny práškový chlórový dezinfekčný 
prípravok 1 kg ks 15

Kefa na topánky ks 40

Kefa podlahová na násadu - ryžák + násada drevená ks 150

Krystal KRYSTAL univerzální dezinfekce 750 ml, 
dezinfekcia na povrchy bez chlóru a alkoholu ks 200

Kyselina citrónová 1 kg ks 40
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Lopatka PVC so zmetákom sada 40

Metla cestná / priemyselná 50 cm + násada min. 120 cm ks 20

Mop plochý na podlahy komplet ks 30

Mop plochý na podlahy náhrada ks 80

MOP QUICKSHINE MAGICHOME, PLOCHÝ, S 8 LIT. 
ŽMÝKACÍM VEDROM ks 30

Mydlo mazľavé 9kg ks 50

Osviežovač vzduchu v spreji min. 300 ml ks 100

Parfumované sitko / gélová vložka do pisoárov ks 300

Pronto Multi-surface 5v1 multifunkčný čistič v 
rozprašovači 500 ml ks 50

Prášok čistiaci 500 g ks 500

Prášok čistiaci tekutý 500g/tekutý piesok 500 ml ks 50

Prostriedok na čistenie okien 500 ml Okena, alebo 
ekvivalent ks 150

Prostriedok na čistenie podláh 5L ks 150

Prostriedok na nerez 500ml v spreji - vhodný na čistenie,
leštenie a ošetrenie nerezových povrchov v kuchyni ks 40

Prostriedok na umývanie riadu Jar Expert 1L Profesional
- P&G Profesional, alebo ekvivalent ks 20

Prostriedok na umývanie riadu Jar Expert 5L Profesional
- P&G Profesional, alebo ekvivalent ks 50

SAVO Originál 4kg ks 100

SAVO proti plesni 500 ml alebo čistaci prostriedok proti 
plesniam 500ml Flore ks 50

Sóda kryštalická 1kg ks 50

Sprej proti moliam 150 ml BROS, alebo ekvivalent ks 20

Stierka podlahová zosilnená, min. 45 cm+ násada ks 20

Tablety do umývačky riadu All in 1, bal. min 40 ks bal 10

Utierka švédska ks 500

Vedro stavebné 12 L pružné ks 50

Závesný WC gél Q-Power do toalety, 3x55ml ks 200

Zmeták drevený 30 cm+ násada drevená 120 cm ks 200

Metla rohová polohovateľná + teleskop. násada 
4m/ometak ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prostriedok na umývanie riadu Jar 1L, alebo ekvivalent - 
Požadované zloženie dodávaného tovaru

obsah účinných látok: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky; 
menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky; 
Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy. Hustota: min. 
1030 g/l

Jar Expert 5L Profesional- P&G Profesional- 
Požadované zloženie dodávaného tovaru

obsah účinných látok: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky; 
menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky; 
Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy. Hustota: min. 
1030 g/l

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny vrátane DPH. Ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta.

Požadujeme predložiť rozpis jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu: jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková 
cena s DPH. 
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Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky. 

Dodávateľ je povinný odovzdať predmet zmluvy v uvedenej kvalite a množstve a to podľa technickej špecifikácie a technických
vlastností predmetu zákazky. 

Dodávateľ v prípade dodania ekvivalentu je povinný do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy predložiť referenčnú vzorku za 
účelom posúdenia úžitkových vlastností a technických parametrov výrobku, spolu s technickým listom výrobku. 

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadovaný výrobok. 

V prípade, že sa preukáže, že tovar či jeho kvalita nezodpovedajú predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca 
strana zaviazala, dodávateľ zabezpečí odvoz predmetu zmluvy na vlastné náklady a zabezpečí dodanie tovaru správneho, 
zodpovedajúcej kvality. 

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky nezodpovedajúceho tovaru, tento 
tovar neprevziať. 

Predmet plnenia požadujeme doručiť v celom objeme naraz, v pracovných dňoch okrem utorka, v čase od 8:00 do 14:00. 
Informovať dopredu o dodaní tovaru telefonicky alebo email. Tovar požadujeme dodať nový a nepoužitý. 

Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením 
jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. 

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Fakturácia bude zrealizovaná po vykonaní riadneho 
plnenia predmetu zmluvy dodávateľom. 

Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky objednávateľa sa bude považovať za porušenie 
povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy.

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..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Dončova 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 08:00:00 - 10.12.2021 13:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 500,00 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 600,00 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 3.7, 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 Z202123238

V Bratislave, dňa 29.11.2021 12:46:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
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 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123238


Zákazka


Identifikátor Z202123238


Názov zákazky Čistiace prostriedky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316995


Dodávateľ


Obchodný názov LEON global s.r.o.


IČO 36284238


Sídlo Svätoplukova 15, Pezinok, 90201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 9:22:52


Hash obsahu návrhu plnenia WVqRLjN9kmGHSf+MMSuGYjMDUcgIoQeQZKoVeYN1peU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1/ Cleo sanita, 2/ WC+ , 4/ Suprachlor, 7/ Sanitiz , 18/ Cleol práškový čistič, 19 / Cleol tekutý piesok ,
20/ Cleol na okná , 21/ Cleol univerzál, 22/ Cleol nerez, 25/ Satur Badex, 26/ Flore plíseň, 30/ W5, 33/
Dr.Devil


Prílohy:
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