
Rámcová dohoda č. Z202210012_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Sídlo: Novoť 976, 02955 Novoť, Slovenská republika
IČO: 00632830
DIČ: 2020573368
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6681800000007000484916
Telefón: +421435590197

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: Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a predmety
Kľúčové slová: čistiace prostriedky, dezinfekcia, prípravok, papier, rukavice
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a 

vaky; 24210000-9 - Oxidy, peroxidy a hydroxidy; 24300000-7 - Základné anorganické a 
organické chemikálie; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 33141420-0 - Chirurgické 
rukavice; 33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 33760000-5 - Toaletný papier, 
vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce 
potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 
39500000-7 - Textilné výrobky

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, potreby a 
pomôcky na zabezpečenie hygieny priestorov

Funkcia

Čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky, prípravky na čistenie a úpravu bielizne, predmety osobnej starostlivosti 
a ochranné prostriedky, materiál, potreby a pomôcky na zabezpečenie hygieny priestorov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Potravinárska fólia šírka 45cm, návin 300m, rolovaná, 
materiál: PVC, teplotný rozsah: -40°C až 80°C ks 7

2. Tašky mikroténové nosnosť 15 kg, materiál: 
Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), hustota 0,93 - 
0,96 g/cm3, hrúbka min. 16μm, rozmery: 34 x 47 cm, 
roztvárateľný bok 9 cm, balenie 100 ks v jednom 
trhacom bloku, balenie 10 blokov/kartón

kartón 80

3. Vrecia 120 litr. rolované, bal. 15 ks/rol. materiál LDPE,
rozmer 70x110cm, hrúbka min. 60 μm, bal. 15 ks/rol bal/rol 150

4. Vrecia 120 litr. rolované, modré, materiál LDPE, 
rozmer 70x110cm, hrúbka materiálu 40 μm, bal. 25 
ks/rol

bal/rol 80
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5. Vrecia do odpadkového koša LDPE 30 litrov rolo 
500x600mm  bal. 25ks/rol bal/rol 50

6. Vrecia do odpadkového koša LDPE 60litrov rolo 
600x700mm  bal. 25ks/rol bal/rol 120

7. Destilovaná voda bal. 5 litr. ks 50

8. Kyselina soľná chlorovodíková 31% - kyselina soľná, 
čistý, bezfarebný vodný roztok na čistenie odpadov a 
odstraňovanie vodného kameňa, bal. 1000 ml

ks 70

9. Peroxid vodíka 35% s bieliacim a oxidačným účinkom,
bal. sud 58 kg bal/sud 7

10. Dezinfekčný prípravok Desam GK na báze 
aldehydov, koncentrovaný, kvapalný, určený na 
jednofázovú dezinfekciu plôch a povrchov, neobsahuje 
formaldehyd, parfumovaný variant s vôňou. Spektrum 
účinnosti: baktericídny, fungicídny (mikroskopické 
kvasinkovité a vláknité huby), virucídny, tuberkulocídny, 
bal. 5 litr.

ks 20

11. Dezinfekčný prípravok Savo originál, tekutý 
dezinfekčný prípravok účinný na dezinfekciu vody, 
povrchov a likvidáciu baktérií, bal. 4 kg

ks 70

12. Dezinfekčný prípravok Suprachlór BT, na dezinfekciu
a čistenie stien, plôch, podláh, riadu, príborov, nádob na 
odpad, WC, sifónov, kanálov, predmetov zo skla, gumy, 
plastu a priestorov na chov zvierat. Účinná látka: 
trojklozén-nátrium, dihydrát. Spektrum účinnosti: 
baktericídny, fungicídny, sporicídny, vírusinaktivačný a 
tuberkulocídny, balenie 5 kg

ks 30

13. Dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu 
Chemisept gel, tixotropný (mení skupenstvo z tuhého 
stavu do kvapalného a naopak). Obsahuje hydratačné a 
upokojujúce látky na starostlivosť o citlivú, podráždenú, 
poškodenú alebo suchú pokožku. Určený na hygienickú 
a chirurgickú dezinfekciu rúk. Nelepí a obsahuje 
hydratačné a zvlhčujúce látky. Hypoalergénny, bez 
obsahu parfumov, farbív a alergénov. Široká 
antimikrobiálna účinnosť, aj na MRSA, balenie 5 litr.

ks 10

14. Dezinfekčný prostriedok Surfanios premium na 
čistenie a dezinfekciu podláh a povrchov, účinnosť proti 
nemocničným kmeňom, bez aldehydov, bez chlóru, 
širokospektrálna možnosť použitia, účinnosť už pri 0,25 
% koncentrácii, bal. 5 litr.

ks 20

15. Rukavice gumenné Favorit z prírodného latexu, 
vnútri semišované, silnejšie, rôznej veľkosti, možnosť 
výberu farieb, hrúbka rukavíc 0,40 mm, dĺžka 330mm /+ 
- 10%/, dezén v prstovej a dlaňovej časti pre lepšie 
uchopenie pri práci s vlhkým prostredím

pár 300

16. Rukavice jednorázové HDPE, pevné z 
polyetylénovej fólie krátkodobý styk s potravinami, 
zodpovedajúce norme EN 420 bal. 100 ks

bal 50

17. Rukavice latexové, materiál prírodný latex, 
anatomicky tvarované, obojstranné použitie (pravo-ľavé),
ukončenie rukavice - rolovaný lem, nesterilné, 
nepúdrované, nesmie obsahovať karcinogénne, 
mutagénne a toxické látky, dostatočná pevnosť ľahké 
navliekanie, rôzne veľkosti, bal. 100 ks

bal 225

18. Rukavice nitrilové pre všeobecné použitie, 
jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu 
CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujú alergickú 
reakciu) o minimálnej hrúbke 0,12 mm, minimálnej dĺžke 
240 mm, nepudrované, chlórované, obojručné. Rukavice
sú určené na ochranu pred postrekom chemikáliami a 
vírusmi. Rôzne veľkosti: 8(M), 9(L), 10(XL) Výrobok v 
zhode s : EN 420:2003+A1:2009 EN 374-1:2016 typ B 
EN 374-5:2016 (vírus), alebo ekvivalentnou normou, 
balenie po 100 ks/párov

bal 150
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19. Krém na ruky indulona modrá, regeneračný, 
ochranný a premasťujúci krém na ruky určený pre 
každodennú starostlivosť, balenie 100 g

ks 290

20. Mydlo toaletné 100 g, rôzne vône, určené na 
každodenné použitie ks 30

21. Prosavon - hygienické mydlo s antibakteriálnymi 
prísadami, jemná tekutá umývacia emulzia na 
každodenné umývanie a ošetrovanie rúk, balenie 5 litr.

ks 13

22. Solvina, čistiaca pasta na ruky balenie 450 g ks 20

23. Papierové sáčky desiatové /120x280x50/ balenie 
100 ks ks 10

24. Papierové servítky biele 330 mm x 330 mm, 
jednovrstvové, gastro balenie 500 ks bal 50

25. Toaletný papier Jumbo, farba biela, počet vrstiev 2, 
rozmer útržkov 9x15 cm, šírka rolky 9 cm, priemer rolky 
19,5 cm, dĺžka návinu 125 m, balenie 12 ks

bal 10

26. Utierky papierové na ruky biele s ražbou, 2 vrstvové, 
skladané ZZ, vyrobené zo 100% celulózy, na použitie do
bežných zásobníkov, rozmery 230 mm x 210 mm, 
zložené na tretiny, rozmer v zloženom stave 76,66 mm x
210 mm, balené po 150 ks/balík, 20 balíkov/kartón, 3000
ks v kartóne

kartón 15

27. Utierky papierové na ruky biele s ražbou, 2 vrstvové, 
skladané ZZ, vyrobené zo 100% celulózy, na použitie do
bežných zásobníkov, rozmery 247 mm x 210 mm, 
zložené na polovicu, rozmer v zloženom stave 247 mm x
105 mm, balené po 150 ks/balík, 20 balíkov/kartón, 3000
ks/kartón

kartón 35

28. Utierky papierové na ruky zelené s ražbou, 1 
vrstvové, skladané ZZ, vyrobené z recyklovaného 
papiera, na použitie do bežných zásobníkov, rozmery 
230 mm x 236 mm, zložené na polovicu, rozmer v 
zloženom stave 230 mm x 118 mm, balenie 5000 ks v 
kartóne

kartón 24

29. Drátenka nerezová na riad JUMBO 40 g ks 100

30. Hubka (špongia) na riad profilovaná bal. 5 ks bal 70

31. Kefa podlahová (šúrovacia) s násadou, drevené 
teleso, syntetické vlákna, násada 140 cm ks 12

32. Kefa priemyselná ručná na smeti (zmeták), drevená 
metlička s konskými vlasmi, na drevenej rúčke otvor na 
zavesenie. Šírka štetín 32 cm, výška štetín 7,5 cm, dĺžka
násady 120 cm

ks 12

33. Lopatka s metličkou PVC, set/ks ks 12

34. Metla ciroková, 5 krát prešívaná, drevená rúčka, 
rozmery metly (š x v) min. 30 x 45 cm, celková dĺžka 
min. 142 cm

ks 10

35. Mop fix univerzál 40 cm - náhradný bavlnený poťah 
na kapsový mop 40 cm ks 35

36. WC kefa ks 40

37. WC kefa s nádobkou, set/ks ks 35

38. Návlek na matrac, ochrana proti presiaknutiu, 
nečistotám a baktériám, zvýšená odolnosť voči 
roztrhnutiu, farba modrá, gumička po celom obvode, 
rozmery 210x90x20 cm, 10 ks v balení

bal 380

39. Utierka farebná, mikrovlákno 210g/m2, na umývanie 
a jemné leštenie, rozmery 40 x 30 cm (povolená 
odchýlka rozmerov max. +10 cm), multipack 4 ks v 
balení

bal 70
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40. Utierka švédska z mikrovlákien, proffesional 
microfibre, zloženie 70% polyester, 30% polyamid, 
hmotnosť (hustota) min. 380g/m2, na umývanie skla a 
jemné leštenie, extra vysoká savosť a absorbcia 
mastnoty, rozmery 40 x 40 cm (povolená odchýlka 
rozmerov max. +5 cm)

ks 80

41. Aviváž - tekutý koncentrovaný avivážny prostriedok 
na finálnu úpravu bielizne určený pre profesionálne 
práčovne (segment HORECA), zloženie: 5-15% 
katiónové povrchovo aktívne látky, vonné látky, balenie 
5 litr.

ks 120

42. Cif Cream Original tekutý krémový abrazívny čistiaci 
prípravok na efektívne čistenie bez škrabancov, vhodný 
na všetky plochy okrem lakovaných,  zloženie:  menej 
ako 5% katiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 
5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolione, balenie 500 ml

ks 200

43. Čistiaci a odmasťovací prostriedok vo forme gélu, 
určený na konvektomaty pre profesionálne použitie, bal. 
5 litr.

ks 3

44. Čistiaci sprej na nerez, bal. 500 ml ks 40

45. Domestos dezinfekčný a čistiaci prípravok, zloženie: 
dezinfekčná látka chlórnan sodný 4,5 g/100 g, menej 
ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan 
sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, 
parfum, balenie 750 ml

ks 130

46. Fixinela, tekutý kyslý čistiaci prostriedok, zloženie: 
5-15 % kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, 
farbivo balenie 5 litr.

ks 25

47. Gél na vodný kameň, účinné ničenie nečistôt 
organického a anorganického pôvodu, odstraňovanie 
vodného kameňa, dezinfekcia, parfumovaný, bal. 750 ml

ks 200

48. GRILPUR TOTAL alkalický čistiaci prostriedok na 
čistenie pripálenín a odstraňovanie mastnoty z grilov, 
rúr, sporákov a iných kuchynských spotrebičov, zloženie 
5-15% hydroxid sodný, < 5% aniónový tenzid, < 5% 
EDTA, balenie 400 ml

ks 90

49. Jar tekutý prostriedok na umývanie riadu s účinným 
odstraňovaním mastnoty, zloženie: 5-15 % aniónovo 
povrchovo aktívne látky,5 % neiónové aktívne látky, 
balenie 900 ml

ks 500

50. Kapsuly do umývačky riadu Jar Platinum Lemon, 
balenie 42 ks ks 20

51. Leštidlo do umývačky riadu. Zloženie : 5-15% 
neionizované tenzidy, konverzné látky, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 
pottasium sorbate, balenie 800 ml

ks 8

52. Luxon - prostriedok na odstraňovanie vodného 
kameňa, práškový, balenie 100g ks 35

53. Mazľavé mydlo na umývanie podláh, hygienických 
zariadení, stien pred maľovaním a k odstraňovaniu 
hrubších nečistôt, vhodný k priemyselnému použitiu, 
balenie 9 kg

ks 2

54. Oplachovací prostriedok nepenivý, pre všetky typy 
profesionálnych umývačiek riadu, balenie 10 kg ks 8

55. Osviežovač vzduchu, spray 300 ml, rôzne vône ks 200
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56. Prací prášok ALFA ARIEL PROFESSIONAL - 
univerzálny enzymatický práškový prací prostriedok pre 
profesionálne práčovne na pranie bielizne širokej škály 
znečistení vrátane organických látok, určený na pranie 
bielej aj farebnej bielizne, účinnosť pri teplotách v rozpätí
od 30 - 90 0C, objem/hmotnosť 207 ml = ±150 g. 
Zloženie: 15–30 % fosfáty, 5-15 % aniónové povrchovo 
aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, <5 % 
neiónové povrchovo aktívne látky, polykarboxyláty, 
optické zosvetľovače, enzýmy, parfumy. Požadované 
balenie PVC vrece 15 kg

ks 110

57. Prostriedok pre strojové umývanie riadu pre 
profesionálne použitie, určený pre umývačky s 
možnosťou aplikácie tekutých prostriedkov, nepenivý, 
alkalický. Zloženie: 5% alebo viac, ale menej ako 15%: 
hydroxid draselný, fosfáty; menej ako 5%: EDTA a jej 
soli, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol, balenie 5litr.

ks 10

58. Real classic tekutý abrazívny parfumovaný čistiaci 
krém na mastnotu, na všetky umývateľné plochy, balenie
10g

ks 25

59. Soľ do umývačky riadu, balenie 1500g ks 5

60. Škrob tekutý na všetky druhy vlákien, použitie v 
automatických práčkach, parfumovaný, balenie 500 ml ks 10

61. Tabletovaná soľ do úpravne vody slúžiaca na 
regeneráciu živice, bal. 25 kg PE vrecia ks 20

62. Toro pasta na odstránenie pripálenín, mastnoty z 
kuchynského riadu bal. 200g ks 15

63. Umývací prostriedok RM - Clean, tekutý, nepenivý, 
bez zápachu, balenie 12kg ks 20

64. Vanish odstraňovač škvŕn, balenie 500 ml ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uvádzanie spotrebiteľského balenia tovaru je z dôvodu 
zabezpečenia normatívnych hodnôt pre výdaj zásob do 
spotreby a užívateľských postupov. Je prípustné pri 
dodaní nahradiť požadované spotrebiteľské balenie 
podobným spotrebiteľským balením s odchýlkou 
hmotnosti alebo objemu maximálne do 10 % pri 
jednotlivej položke, pri súčasnom zabezpečení dodávky 
celkového požadovaného objemu tovaru.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej aj ako RD, alebo Zmluva) je úprava 
práv a povinností zmluvných strán pri predaji a nákupe tovaru a záväzok Dodávateľa (ďalej len "dodávateľ" alebo 
"predávajúci") dodávať Objednávateľovi (ďalej len "objednávateľ" alebo "kupujúci") tovar za podmienok stanovených RD v 
rozsahu čiastkových objednávok vystavených kupujúcim a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 12 kalendárnych mesiacov od momentu jej uzatvorenia, alebo do splnenia 
finančného limitu uvedeného v RD, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania a vyložením dodávaného tovaru do
skladu, vrátane obalov, balenia a všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru na miesto plnenia. Miestom plnenia je sídlo 
Objednávateľa

Množstvá jednotlivých položiek sortimentu tovaru sú určené, ako predpokladané množstvo na obdobie 12 mesiacov, ktoré sa 
môže v dôsledku rôznych objektívnych skutočností zmeniť. Kupujúci sa nezaväzuje vyčerpať maximálny finančný limit 
objednávok, ani vyčerpať predpokladané množstvo dodávaného tovaru a vyhradzuje si právo objednávať tovar podľa svojich 
potrieb.

Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené v čiastkovej objednávke. Objednávky bude kupujúci realizovať zadaním 
osobne priamo obchodnému zástupcovi Dodávateľa, telefonicky alebo elektronicky e-mailom podľa aktuálnej potreby 
Objednávateľa výberom zo sortimentu uvedeného v tejto Zmluve a to v periodicite v zmysle nasledovných predpokladaných 
termínov dodávok: najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, predpokladané termíny dodávok: jeden krát 
mesačne, v ojedinelých prípadoch aj podľa aktuálnej potreby.
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Objednávky kupujúceho nebudú limitované zo strany Dodávateľa minimálnym množstvom objednávaného tovaru ani 
minimálnou cenou za objednávanýtovar v jednej dodávke.

Požiadavky uvedené v technickej špecifikácii sú pre uchádzačov záväzné. Uvádzanie odkazu na obchodnú značku alebo 
výrobcu tovaru v technickej špecifikácii je z dôvodu garantovania minimálnych kvalitatívnych parametrov tovaru. Verejný 
obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou pre identické použitie v zmysle 
technickej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru.

Ekvivalent musí mať minimálne požadované parametre, respektíve kvalitatívne lepšie. V prípade 100% ekvivalentu 
Objednávateľ požaduje predložiť vzorku ponúkaného ekvivalentu k posúdeniu, či navrhovaný ekvivalent spĺňa technické a 
kvalitatívne parametre a to do troch pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia požadovaných kvalitatívnych a technických 
požiadaviek odmietnuť a Dodávateľ ho musí nahradiť pôvodným požadovaným alebo iným tovarom spĺňajúcim technické a 
kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.

Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi znížiť jednotkové ceny tovarov kedykoľvek počas trvania Zmluvy a to v prípade 
zavedenia "akciových" cien tovaru na trhu, a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a 
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.

Dodávateľ do troch pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy oznámi Objednávateľovi kontaktné údaje osoby Dodávateľa 
zodpovednej za plnenie predmetu zákazky a osoby zodpovednej za príjem objednávok.

Dodávateľ do troch pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy predloží Objednávateľovi e-mailom naskenovaný položkový 
zoznam dodávaného sortimentu tovaru s uvedením názvu tovaru, jeho obchodného označenia a výrobcu tovaru pri všetkých 
položkách sortimentu tovaru, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene Dodávateľa. V položkovom zozname sortimentu 
tovaru Dodávateľ vyplní jednotkové ceny v EUR bez DPH aj v EUR s DPH, sadzbu DPH, množstvo a ceny za celkové 
predpokladané množstvo v EUR bez DPH a v EUR s DPH u všetkých položiek sortimentu tovaru.

Celková cena predmetu RD v EUR s DPH musí byť rovnaká, ako cena spolu v EUR s DPH uvedená v položkovom zozname 
dodávaného sortimentu tovaru.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa po uzatvorení Zmluvy v termíne do 10 pracovných dní doručenie Kariet 
bezpečnostných údajov jednotlivých chemických látok a prípravkov, ktoré budú Dodávateľom dodávané.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať kúpnu cenu dodaného a prevzatého tovaru po každej jednotlivej dodávke, pokiaľ sa s 
Objednávateľom nedohodne na inom systéme fakturácie.

Faktúra je splatná do 30-tich dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené 
príslušnou platnou legislatívou, musí byť čitateľná od jej vydania až do konca obdobia na uchovávanie faktúr a jej prílohou 
musí byť dodací list potvrdený Objednávateľom. Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, má Dodávateľ 
právo na úrok z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva.

Dodávateľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto zmluvy a objednávky.

Dodávateľ poskytuje na tovar záruku za akosť a to minimálne do uplynutia doby spotreby/doby minimálnej trvanlivosti.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať dodaný tovar. V prípade dodávky tovaru, ktorého technické a úžitkové 
parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám (dodanie iného tovaru, tovaru s vizuálnymi chybami, tovaru s dátumom 
spotreby presahujúcim prvú tretinu doby spotreby, tovaru s poškodeným obalom) si Objednávateľ vyhradzuje právo prevzatie 
tovaru odmietnuť.

Dodávateľ je na základe reklamácie Objednávateľa povinný reklamovaný tovar vymeniť za bezvadný tovar, čo bude vykonané 
bezodplatne najneskôr do 3 dní od reklamovania vady Objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo požadovať 
namiesto výmeny reklamovaného (vadného) tovaru vrátenie kúpnej ceny.

Objednávateľ je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v položkovom sortimente alebo nový tovar, ktorý v 
čase uzavretia Zmluvy ešte nebol dostupný na trhu, pričom jednotková cena bude určená dodávateľom a odsúhlasená 
objednávateľom.

Objednávateľ si v dôsledku opakujúcich sa oprávnených reklamácií vyhradzuje nárok na možnosť odstúpenia od RD a 
požadovať náhradu vzniknutej škody.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s technickou špecifikáciou,  v 
opačnom prípade to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Novoť
Ulica: Novoť č. 976

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: Celý súbor položiek zákazky
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 22 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 26 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210012

V Bratislave, dňa 23.09.2022 11:52:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210012


Zákazka


Identifikátor Z202210012


Názov zákazky Čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a predmety


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329110


Dodávateľ


Obchodný názov PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier


IČO 33768897


Sídlo Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava 5, 85101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 22.9.2022 15:43:21


Hash obsahu návrhu plnenia tYbPvdDAWgHWz50Iaf+1Uthe4+SghS/ZCJOldMi/fUA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
vnp.xlsx







Hárok1


			1. Potravinárska fólia šírka 45cm, návin 300m, rolovaná, materiál: PVC, teplotný rozsah: -40°C až 80°C			ks			7


			2. Tašky mikroténové nosnosť 15 kg, materiál: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), hustota 0,93 - 0,96 g/cm3, hrúbka min. 16μm, rozmery: 34 x 47 cm, roztvárateľný bok 9 cm, balenie 100 ks v jednom trhacom bloku, balenie 10 blokov/kartón			kartón			80			2x50blok


			3. Vrecia 120 litr. rolované, bal. 15 ks/rol. materiál LDPE, rozmer 70x110cm, hrúbka min. 60 μm, bal. 15 ks/rol			bal/rol			90			 25ks/rol


			4. Vrecia 120 litr. rolované, modré, materiál LDPE, rozmer 70x110cm, hrúbka materiálu 40 μm, bal. 25 ks/rol			bal/rol			80


			5. Vrecia do odpadkového koša LDPE 30 litrov rolo 500x600mm  bal. 25ks/rol			bal/rol			50


			6. Vrecia do odpadkového koša LDPE 60litrov rolo 600x700mm  bal. 25ks/rol			bal/rol			120


			7. Destilovaná voda bal. 5 litr.			ks			50


			8. Kyselina soľná chlorovodíková 31% - kyselina soľná, čistý, bezfarebný vodný roztok na čistenie odpadov a odstraňovanie vodného kameňa, bal. 1000 ml			ks			70


			9. Peroxid vodíka 35% s bieliacim a oxidačným účinkom, bal. sud 58 kg			bal/sud			7


			10. Dezinfekčný prípravok Desam GK na báze aldehydov, koncentrovaný, kvapalný, určený na jednofázovú dezinfekciu plôch a povrchov, neobsahuje formaldehyd, parfumovaný variant s vôňou. Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny (mikroskopické kvasinkovité a vláknité huby), virucídny, tuberkulocídny, bal. 5 litr.			ks			20			Ajatin plus extra


			11. Dezinfekčný prípravok Savo originál, tekutý dezinfekčný prípravok účinný na dezinfekciu vody, povrchov a likvidáciu baktérií, bal. 4 kg			ks			70			Dezi Prim


			12. Dezinfekčný prípravok Suprachlór BT, na dezinfekciu a čistenie stien, plôch, podláh, riadu, príborov, nádob na odpad, WC, sifónov, kanálov, predmetov zo skla, gumy, plastu a priestorov na chov zvierat. Účinná látka: trojklozén-nátrium, dihydrát. Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, sporicídny, vírusinaktivačný a tuberkulocídny, balenie 5 kg			ks			30


			13. Dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu Chemisept gel, tixotropný (mení skupenstvo z tuhého stavu do kvapalného a naopak). Obsahuje hydratačné a upokojujúce látky na starostlivosť o citlivú, podráždenú, poškodenú alebo suchú pokožku. Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Nelepí a obsahuje hydratačné a zvlhčujúce látky. Hypoalergénny, bez obsahu parfumov, farbív a alergénov. Široká antimikrobiálna účinnosť, aj na MRSA, balenie 5 litr.			ks			10			Sanitiz gel


			14. Dezinfekčný prostriedok Surfanios premium na čistenie a dezinfekciu podláh a povrchov, účinnosť proti nemocničným kmeňom, bez aldehydov, bez chlóru, širokospektrálna možnosť použitia, účinnosť už pri 0,25 % koncentrácii, bal. 5 litr.			ks			20			Oxivir  excell


			15. Rukavice gumenné Favorit z prírodného latexu, vnútri semišované, silnejšie, rôznej veľkosti, možnosť výberu farieb, hrúbka rukavíc 0,40 mm, dĺžka 330mm /+ - 10%/, dezén v prstovej a dlaňovej časti pre lepšie uchopenie pri práci s vlhkým prostredím			pár			300


			16. Rukavice jednorázové HDPE, pevné z polyetylénovej fólie krátkodobý styk s potravinami, zodpovedajúce norme EN 420 bal. 100 ks			bal			50


			17. Rukavice latexové, materiál prírodný latex, anatomicky tvarované, obojstranné použitie (pravo-ľavé), ukončenie rukavice - rolovaný lem, nesterilné, nepúdrované, nesmie obsahovať karcinogénne, mutagénne a toxické látky, dostatočná pevnosť ľahké navliekanie, rôzne veľkosti, bal. 100 ks			bal			225


			18. Rukavice nitrilové pre všeobecné použitie, jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujú alergickú reakciu) o minimálnej hrúbke 0,12 mm, minimálnej dĺžke 240 mm, nepudrované, chlórované, obojručné. Rukavice sú určené na ochranu pred postrekom chemikáliami a vírusmi. Rôzne veľkosti: 8(M), 9(L), 10(XL) Výrobok v zhode s : EN 420:2003+A1:2009 EN 374-1:2016 typ B EN 374-5:2016 (vírus), alebo ekvivalentnou normou, balenie po 100 ks/párov			bal			150


			19. Krém na ruky indulona modrá, regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú starostlivosť, balenie 100 g			ks			290			Isolda


			20. Mydlo toaletné 100 g, rôzne vône, určené na každodenné použitie			ks			30


			21. Prosavon - hygienické mydlo s antibakteriálnymi prísadami, jemná tekutá umývacia emulzia na každodenné umývanie a ošetrovanie rúk, balenie 5 litr.			ks			13			Carrib ANTIbakterial


			22. Solvina, čistiaca pasta na ruky balenie 450 g			ks			20			Eko pasta


			23. Papierové sáčky desiatové /120x280x50/ balenie 100 ks			ks			10


			24. Papierové servítky biele 330 mm x 330 mm, jednovrstvové, gastro balenie 500 ks			bal			50


			25. Toaletný papier Jumbo, farba biela, počet vrstiev 2, rozmer útržkov 9x15 cm, šírka rolky 9 cm, priemer rolky 19,5 cm, dĺžka návinu 125 m, balenie 12 ks			bal			10


			26. Utierky papierové na ruky biele s ražbou, 2 vrstvové, skladané ZZ, vyrobené zo 100% celulózy, na použitie do bežných zásobníkov, rozmery 230 mm x 210 mm, zložené na tretiny, rozmer v zloženom stave 76,66 mm x 210 mm, balené po 150 ks/balík, 20 balíkov/kartón, 3000 ks v kartóne			kartón			15


			27. Utierky papierové na ruky biele s ražbou, 2 vrstvové, skladané ZZ, vyrobené zo 100% celulózy, na použitie do bežných zásobníkov, rozmery 247 mm x 210 mm, zložené na polovicu, rozmer v zloženom stave 247 mm x 105 mm, balené po 150 ks/balík, 20 balíkov/kartón, 3000 ks/kartón			kartón			35


			28. Utierky papierové na ruky zelené s ražbou, 1 vrstvové, skladané ZZ, vyrobené z recyklovaného papiera, na použitie do bežných zásobníkov, rozmery 230 mm x 236 mm, zložené na polovicu, rozmer v zloženom stave 230 mm x 118 mm, balenie 5000 ks v kartóne			kartón			24


			29. Drátenka nerezová na riad JUMBO 40 g			ks			100


			30. Hubka (špongia) na riad profilovaná bal. 5 ks			bal			70


			31. Kefa podlahová (šúrovacia) s násadou, drevené teleso, syntetické vlákna, násada 140 cm			ks			12


			32. Kefa priemyselná ručná na smeti (zmeták), drevená metlička s konskými vlasmi, na drevenej rúčke otvor na zavesenie. Šírka štetín 32 cm, výška štetín 7,5 cm, dĺžka násady 120 cm			ks			12


			33. Lopatka s metličkou PVC, set/ks			ks			12


			34. Metla ciroková, 5 krát prešívaná, drevená rúčka, rozmery metly (š x v) min. 30 x 45 cm, celková dĺžka min. 142 cm			ks			10


			35. Mop fix univerzál 40 cm - náhradný bavlnený poťah na kapsový mop 40 cm			ks			35


			36. WC kefa			ks			40


			37. WC kefa s nádobkou, set/ks			ks			35


			38. Návlek na matrac, ochrana proti presiaknutiu, nečistotám a baktériám, zvýšená odolnosť voči roztrhnutiu, farba modrá, gumička po celom obvode, rozmery 210x90x20 cm, 10 ks v balení			bal			380


			39. Utierka farebná, mikrovlákno 210g/m2, na umývanie a jemné leštenie, rozmery 40 x 30 cm (povolená odchýlka rozmerov max. +10 cm), multipack 4 ks v balení			bal			70


			40. Utierka švédska z mikrovlákien, proffesional microfibre, zloženie 70% polyester, 30% polyamid, hmotnosť (hustota) min. 380g/m2, na umývanie skla a jemné leštenie, extra vysoká savosť a absorbcia mastnoty, rozmery 40 x 40 cm (povolená odchýlka rozmerov max. +5 cm)			ks			80


			41. Aviváž - tekutý koncentrovaný avivážny prostriedok na finálnu úpravu bielizne určený pre profesionálne práčovne (segment HORECA), zloženie: 5-15% katiónové povrchovo aktívne látky, vonné látky, balenie 5 litr.			ks			120			Leona


			42. Cif Cream Original tekutý krémový abrazívny čistiaci prípravok na efektívne čistenie bez škrabancov, vhodný na všetky plochy okrem lakovaných,  zloženie:  menej ako 5% katiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, Phenoxyethanol, Methylisothiazolione, balenie 500 ml			ks			200			Wix cream


			43. Čistiaci a odmasťovací prostriedok vo forme gélu, určený na konvektomaty pre profesionálne použitie, bal. 5 litr.			ks			3


			44. Čistiaci sprej na nerez, bal. 500 ml			ks			40


			45. Domestos dezinfekčný a čistiaci prípravok, zloženie: dezinfekčná látka chlórnan sodný 4,5 g/100 g, menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, balenie 750 ml			ks			130


			46. Fixinela, tekutý kyslý čistiaci prostriedok, zloženie: 5-15 % kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farbivo balenie 5 litr.			ks			25


			47. Gél na vodný kameň, účinné ničenie nečistôt organického a anorganického pôvodu, odstraňovanie vodného kameňa, dezinfekcia, parfumovaný, bal. 750 ml			ks			200


			48. GRILPUR TOTAL alkalický čistiaci prostriedok na čistenie pripálenín a odstraňovanie mastnoty z grilov, rúr, sporákov a iných kuchynských spotrebičov, zloženie 5-15% hydroxid sodný, < 5% aniónový tenzid, < 5% EDTA, balenie 400 ml			ks			90


			49. Jar tekutý prostriedok na umývanie riadu s účinným odstraňovaním mastnoty, zloženie: 5-15 % aniónovo povrchovo aktívne látky,5 % neiónové aktívne látky, balenie 900 ml			ks			500


			50. Kapsuly do umývačky riadu Jar Platinum Lemon, balenie 42 ks			ks			20			Finish


			51. Leštidlo do umývačky riadu. Zloženie : 5-15% neionizované tenzidy, konverzné látky, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, pottasium sorbate, balenie 800 ml			ks			8


			52. Luxon - prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, práškový, balenie 100g			ks			35


			53. Mazľavé mydlo na umývanie podláh, hygienických zariadení, stien pred maľovaním a k odstraňovaniu hrubších nečistôt, vhodný k priemyselnému použitiu, balenie 9 kg			ks			2


			54. Oplachovací prostriedok nepenivý, pre všetky typy profesionálnych umývačiek riadu, balenie 10 kg			ks			8


			55. Osviežovač vzduchu, spray 300 ml, rôzne vône			ks			200


			56. Prací prášok ALFA ARIEL PROFESSIONAL - univerzálny enzymatický práškový prací prostriedok pre profesionálne práčovne na pranie bielizne širokej škály znečistení vrátane organických látok, určený na pranie bielej aj farebnej bielizne, účinnosť pri teplotách v rozpätí od 30 - 90 0C, objem/hmotnosť 207 ml = ±150 g. Zloženie: 15–30 % fosfáty, 5-15 % aniónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, polykarboxyláty, optické zosvetľovače, enzýmy, parfumy. Požadované balenie PVC vrece 15 kg			ks			110			Obzor Pro / Pantra


			57. Prostriedok pre strojové umývanie riadu pre profesionálne použitie, určený pre umývačky s možnosťou aplikácie tekutých prostriedkov, nepenivý, alkalický. Zloženie: 5% alebo viac, ale menej ako 15%: hydroxid draselný, fosfáty; menej ako 5%: EDTA a jej soli, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol, balenie 5litr.			ks			10


			58. Real classic tekutý abrazívny parfumovaný čistiaci krém na mastnotu, na všetky umývateľné plochy, balenie 10g			ks			25


			59. Soľ do umývačky riadu, balenie 1500g			ks			5


			60. Škrob tekutý na všetky druhy vlákien, použitie v automatických práčkach, parfumovaný, balenie 500 ml			ks			10


			61. Tabletovaná soľ do úpravne vody slúžiaca na regeneráciu živice, bal. 25 kg PE vrecia			ks			20


			62. Toro pasta na odstránenie pripálenín, mastnoty z kuchynského riadu bal. 200g			ks			15


			63. Umývací prostriedok RM - Clean, tekutý, nepenivý, bez zápachu, balenie 12kg			ks			20


			64. Vanish odstraňovač škvŕn, balenie 500 ml			ks			5
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