
Kúpna zmluva č. Z202210200_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Sídlo: Staničná 4, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37922467
DIČ: 2022055134
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 5975
Telefón: 0901918341

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EKOS - partner s.r.o.
Sídlo: Sasinkova 15, 90021 Svätý Jur, Slovenská republika
IČO: 50146688
DIČ: 2120195935
IČ DPH: SK2120195935
Bankové spojenie: IBAN: SK2902000000003626844751
Telefón: 0918998777

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace a leštiace výrobky
Kľúčové slová: čistiace výrobky
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace a leštiace výrobky

Funkcia

predmetom zákazky je dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov na toalety, okná a podlahu za účelom upratovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jar (1l) - prostriedok na umývanie riadu ks 50

Fixinela (500ml) - dezinfekčný prostriedok na hygienické 
zariadenia ks 50

Savo (2l) - dezinfekcia vody a povrchov, likviduje 
baktérie a vírusy ks 50

Čistič okien Clin 500 ml Citrus alebo ekvivalent - čistič 
okien, sklenných povrchov a zrkadiel s rozprašovačom ks 50

Hubka na riad profilová (v balení 10 ks) bal 15

Vrecia na ťažký odpad, extra silné, objem 150 l, 10 ks v 
rolke rolka 40

Handra Ivana alebo ekvivalent, podlahová vaflová, dobrá
savosť, rozmer 80 x 60 cm ks 20
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Handra podlahová z mikrovlákna - vysoká savosť a 
absorcia mastnoty, rozmer 50 x 60 cm-rôzne farby ks 20

Kyselina soľná 1 l na odstránenie vodného kameňa ks 20

WC kefa set klasik, materiál plast ks 50

Zmeták + lopatka (súprava), materiál plast, skosený 
gumový okraj ks 6

Špongia školská (15 x 10 cm) - na školské tabule ks 50

Prachovka (35x35 cm) - materiál flanel, na školské 
tabule ks 30

Osviežovač vzduchu v spreji na WC s vôňou ks 30

Handra švédska z mikrovlákna- vysoká savosť a 
absorcia mastnoty, 50x60cm ks 60

Mop kapsový Bavlna  Master 40 cm (návlek na držiak 
mopu, dlhý „vlas“na okrajoch) ks 30

Zaťahovacie sáčky70 l (10ks/rolka) ks 40

Zaťahovacie sáčky60 l od 10ks rolka alebo20ks/rolka) ks 40

Latexové pevné rukavice – žlté, modré, veľ.S,M – 
protišmyková úprava na dlani (S-25 ks, M-45 ks) ks 70

Mop kapsový Microsoft 40 cm ks 40

spray na ošetrenie nábytku napríklad Vento Beeswax, 
Well DoneVento - Beeswax - výrobca: Well Done,  vôňa 
vanilka, 300 ml

ks 20

GREEN Shield Household Surface Wipes 4v1 vlhčené 
obrúsky pre domácnosť. Odstraňujú mastnotu v kuchyni 
a v kúpeľni. Citrónová vôňa, 50-70 ks v balení

balenie 20

Gel na pranie tekutý 4,5 - 4,6  l - Color napr. Lanza ks 10

Tekuté mydlo dezinfekčný účinok  s glycerínom, 5 l 
balenie ks 10

Enaspol dezinfekcia na ruky Anti-Covid 5 l  (receptúra 
podľa WHO). Dezinfekčný prípravok, dezinfekcia rúk a 
povrchov. Tento prípravok obsahuje Glycerín (modré 
sfarbenie) ktorý je vhodný na ruky, nevysušuje vďaka 
tomu toľko pokožku. (plný ekvivalent Unidez)

ks 10

Tabuľová špongia ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena zahŕňa dovoz a uskladnenie u objednávateľa do určenej miestnosti na prízemí školy. Dodané budú súčasne aj 
bezpečnostné listy - karty  k jednotlivým položkám!!

Dodávateľ je povinný do 3 prac.dní od uzatvorenia zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien 
bez DPH a s DPH.

V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok so zložením a vlastnosťami jednotlivých zložiek ako má 
požadovaný tovar v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie.

Ekvivalenty môžu byť dodané až po ich odskúšaní a odsúhlasení objednávateľom.

Požaduje sa, aby dodávateľ do 3 prac.dní po uzavretí zmluvy doručil (e-mailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej 
osobe dodávateľa: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telef.kontakt.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Dodanie tovaru prebehne v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 13.00 hod., dovoz tovaru dodávateľ oznámi objednávateľovi 
deň vopred.

Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie alebo nebude v 
súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo a druh tovaru a so súhlasom dodávateľa objednať aj druhy 
tovaru v zmluve priamo neurčené pri dodržaní celkovej ceny predmetu zmluvy.
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Nedodržanie technických vlastností tovaru, technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek uvedených v zmluve bude 
objednávateľ považovať za 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: Staničná 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.10.2022 08:50:00 - 07.10.2022 08:50:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 832,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 999,00 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 Z202210200

V Bratislave, dňa 23.09.2022 11:24:01
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Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EKOS - partner s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210200


Zákazka


Identifikátor Z202210200


Názov zákazky Čistiace a leštiace výrobky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329298


Dodávateľ


Obchodný názov EKOS - partner s.r.o.


IČO 50146688


Sídlo Sasinkova 15, Svätý Jur, 90021, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.9.2022 7:52:09


Hash obsahu návrhu plnenia cz+qU1fkiBWi8NtBesggioHIA4T9W/a8jjyD/dX3lks=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
podla požiadaviek


Prílohy:
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