
Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Tel: 

Kúpna zmluva č. Z201535138_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Mesto Prievidza i 
Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika 
318442 
2021162814 

nie je platca 
SK2402000000000016626382 
+421 465179601 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Tel: 

Ing. Iveta Janíková 
Palkovičova 245/15, 82108 Bratislava, Slovenská republika 
34559671 
1020174100 

0903520055 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 
Kľúčové slová: 
CPV: 
Druh/y: 
Kategória služieb: 

Nákup čistiacich potrieb 
čistiace potreby 
39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nákup čistiacich potrieb. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Saponát na riad- Jar -1 liter ks 80 

Savo originál -1 liter ks 48 

Domestos WC čistič 750ml ks 96 

Ajax na podlahu 1 liter ks 96 

Pronto na nábytok sprej ks 10 

Cif-500 ml ks 50 

Švédska handra - 30x35 cm ks 100 

Handra na podlahu švédska ks 100 
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Gumené rukavice "L" pár 15 

Sáčky do koša 50x60 cm v rolkách rolka 100 

Tekuté mydlo s pumpičkou - antibakteriálne ks 30 

Krém na ruky kamilkový -100 ml ks 20 

Kefy WC biele s nádobkou ks 15 

Hubky na riad - väčšie ks 20 

Soke vechtíky ks 20 

Clin na okná ks 15 

Cillit bang na vodný kameň ks 10 

Vrecia 1201- 25 ks/bal. bal. 40 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Dodanie uvedeného tovaru je rozdelené na tri termíny /november 2015, január 2016, marec 2016/. Termíny a rozpis jednotlivých 
tovarov určených na konkrétne dodávky bude poskytnutý úspešnému uchádzačovi. 
Uchádzač môže oceniť ekvivalentné produkty (s kvalitatívnymi parametrami - obsah účinných látok, výdatnosť produktu, účel použitia 
a pod. - minimálne na úrovni zadefinovaných produktov). 
V prípade ekvivalentov žiadame predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy bezpečnostné karty výrobkov a špecifikáciu produktov, pre 
preukázanie splnenia požadovaných kvalitatívnych parametrov - obsah účinných látok, výdatnosť produktu, účel použitia a pod. 
V prípade nepredloženia požadovaných dokladov, resp. nepreukázania požadovaných kvalitatívnych parametrov zadefinovaných 
produktov v opise si vyhradzuje objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

II. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 
Kraj: 
Okres: 
Obec: 
Ulica a číslo: 

Slovenská republika 
Trenčiansky 
Prievidza 
Prievidza 
Námestie slobody 14, sklad 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

30.4.2016 8:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks - podľa rozpisu 
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Množstvo: 885,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prilohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 558,33 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 670,00 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 26.11.2015 10:46:00 

Objednávateľ: 
Mesto Prievidza 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
Ing. Iveta Janíková 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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