
Kúpna zmluva č. Z202123350_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000163370
Telefón: 0907895672

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 a výrobky 
Kľúčové slová: čistiace a dezinfekčné prostriedky na sanitu a ostatné priestory v budovách, na riad, 

mazľavé mydlo, hubky, utierky.
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 

39832100-4 - Čistiaci prášok na riad; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace prostriedky a výrobky

Funkcia

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu priestorov v budovách.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

CIPRO WC GEL alebo ekvivalent 5 litrový sanitárny 
čistič vysoko účinný čistiaci prostriedok na 
odstraňovanie hrdze, vodného kameňa a zaschnutých 
nečistôt, vhodný na aplikáciu sanitárnej keramiky (WC 
misy, dlaždice, umývadlá, bazény, vodovodné armatúry 
a pod.)

balenie (5 
litrov) 60

Mazlavé mydlo 9kg pre umývanie podláh balenie (9 kg) 30

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy, Cleol alebo 
ekvivalent, bal 5 l

balenie (5 
litrov) 130

Handra na umývanie podlahy 65 x 50 ks 750

SET lopatka + metlička set 40
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Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok so širokým 
spektrom použitia. Pôsobí rýchlo a účinne pri likvidácií 
baktérií, kvasiniek, plesní, húb a spór. Usmrcuje vírusy. 
Používa sa v zdravotníctve, potravinárskom priemysle, 
pri sanáciách sociálnych zariadení, verejných objektov a 
zariadení. Používa sa ako prevencia pred šírením a na 
likvidáciu nákaz ako sú: vtáčia a prasacia chrípka, 
salmonela, listérie, hepatitída. Obsah chlóru 20-25%, 
balenie 1-2 kilogramy (Napr. Suprachlór, Chloramin 
alebo ekvivalent)

kilogram 120

Univerzálny dezinfekčný prípravok na dezinfekciu 
podláh, plôch, predmetov a hygienického náradia, 
použitie na dezinfekciu pitnej vody a na dezinfekciu a 
likvidáciu rias v bazénoch. Prípravok musí obsahovať 
účinnú (nebezpečnú) látku chlornan sodný - 4 až 4,5 %. 
Prípravok musí obsahovať nebezpečnú látku hydroxid 
sodný 0,8 až 1 %. Balenie v plastových fľašiach s 
objemom 5 litrov (Napr. Savo Original alebo ekvivalent).

balenie (5 
litrov) 100

Prostriedok na ručné umývanie riadu s vysokým 
účinkom, vysokou hustotou a penivosťou, s ovocnou 
arómou, citlivý k pokožke (balenie 1 liter)

balenie (1 liter) 300

WC tablety do pisoárov balenie (1 
kilogram) 70

Hubky na riad - malé /špongia/ balenie po 10 ks bal 50

Osviežovač vzduchu - rozprašovač ,500 ml ks 36

Utierka Švédska z mirkovlákna, rozmer cca 300 x350 ks 50

Drôtenka kovová veľká, 40 g, z nerezovej ocele ks 50

Hubka na riad Jumbo• Hubka na riad tvarovaná.• 
Rozmery: šírka: 150 mm ; výška: 40 mm• ks 50

Čistiaci prášok • Práškový čistiaci prípravok s vôňou 
citrónu určený na čistenie glazovaných a smaltovaných 
povrchov (sporáky, riad, obkladačky, vane, umývadlá, 
hygienické zariadenia). • balenie: 400 g

ks 90

Zmeták interiérový drevený 40 cm s kovaním • Metla má 
mäkké štetiny a je vhodná viac na zametanie v interiéry 
a vnútorné upratovanie.

ks 75

Zmeták priemyselný drevený 40 cm s kovaním• Metla 
má tvrdé štetiny a je vhodná viac na zametanie v 
exteriéri a vonkajšie upratovanie.

ks 20

Zvon na čistenie WC ks 20

Prípravok na čistenie okien s rozprašovačom, 500 ml ks 20

Utierky skladané do zásobníka, papierové, naturál, 
"Zetkové" útržok 80000

Metla ciroková ks 10

Sóda kryštalická , 1 kg ks 130

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Produkty musia spĺňať  a dodržať povinnosti pri  
uvádzaní detergentov a  povrchovo aktívnych látok  pre 
detergenty na trh, ustanovených v zákone  č. 67/2010 Z.
z.  o   chemických látkach a chemických prípravkoch v 
znení neskorších predpisov a Nariadení európskeho 
parlamentu a rady (ES) č. 648/2004

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V prípade, že v opise technických vlastností vyššie bol uvedený konkrétny výrobca, je možné dodať ekvivalent spĺňajúci 
uvedené technické požiadavky. Dodávateľ pred dodaním tovaru odsúhlasí dodávaný tovar s objednávateľom.
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Vrátane dopravy na miesto plnenia . Dopravca musí strpieť dôkladné prebratie tovaru a kontrolu množstva a kvality. 
Nezrovnalosti si sa zapíšu na dodací list a tovar, ktorý nespĺňa požiadavky objednávateľa dopravca odvezie naspäť 
dodávateľovi.

Splatnosť faktúry v zmysle obchodných podmienok ET 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Na faktúre musia byť uvedené 
jednotkové ceny jednotlivých položiek zaokrúhlené na dve desatinné miesta. V cene tovaru musia byť zahrnuté aj náklady na 
dopravu. Cena dopravy nesmie byť uvedená samostatne na faktúre. 

Dodané produkty musia spĺňať minimálne všetky požiadavky uvedené v špecifikácii, v opačnom prípade sa to považuje za 
podstatné porušenie zmluvy.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia 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..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a 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: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Sládkovičova 80

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 08.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks. - viď. technická šepcifikácia vyššie
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: 2 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 480,00 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.
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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 Z202123350

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:38:05

Objednávateľ:
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
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123350


Zákazka


Identifikátor Z202123350


Názov zákazky Čistiace prostriedky a výrobky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317107


Dodávateľ


Obchodný názov LEON global s.r.o.


IČO 36284238


Sídlo Svätoplukova 15, Pezinok, 90201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.11.2021 17:01:48


Hash obsahu návrhu plnenia uROB8zR8pENDWPNSZErM1QTCIUiJq/LgO1Z31U5e7WA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1/ WC+, 3/ Cleol univerzál, 6/ Suprachlor, 7/ Satur Badex, 8/ Expert na riad, 9/ Wixx tablety, 15/ Cleol
práškový čistič, 19/ Cleol na okná


Prílohy:
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