
Kúpna zmluva č. Z201831198_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Sídlo:  Rožňava-Huta 3454, 04801 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 35583720
DIČ: 2022902805
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0907253383

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BELT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Šamorínska 1, 82106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35757663
DIČ: 202043610
IČ DPH: SK2020243610
Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 4933
Telefón: 0903444469

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent 
Kľúčové slová: Čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, dezinfekčné prostriedky,umývacie prostriedky, 

odmasťovacie prostriedky, toaletný papier, servítky, mopy, metly, vedrá
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831000-6 - 

Pracie prostriedky; 39831200-8 - Saponáty; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety 
rôznych typov; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 33760000-5 - Toaletný papier, 
vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent 

Funkcia

Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky na upratovanie, umývanie a pranie. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dymosept - dezinfekčný   čistiaci   prostriedok,  5 l ks 24

Tanet  SR    15 - čistiaci  prostriedok na   podlahy,  
alkoholový,  1 l ks 88

Apesin  Handactiv - prostriedok  na  dezinfekciu rúk, 1 l  ks 65

Ivecid - dezinfekčný  čistiaci   prostriedok, 1 l   ks 135

Sanet BR  75 -  sanitárny   čistiaci   prostriedok, 1 l ks 123

TOP univerzal   -  umýv.  prostriedok  na   riad,   5 l ks 40

ZUM -   prostriedok  na   ošetrenie  nábytku,     300 ml ks 10
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ZUM -  tekutý  čistiaci   prostriedok,    600 ml ks 170

Nowa Quick - Des - dezinfekčný   čistiaci  prostr.  na   
pracovné plochy, alkoholový, 750 ml   ks 70

ZUM - prostriedok  na   odmastenie   kuchynských plôch,
750 ml  ks 42

ZUM - prípravok na čistenie okien, alkoholový, 500 ml ks 137

Drôtenka   na  riad, kovová, veľká ks 103

Špongia  na  riad malá,   10 ks v balení bal. 30

Špongia  na   riad veľká   5 ks  v balení bal. 94

Mikrofázové   utierky   farebné,  4 ks  v balení bal. 64

Priemyselná rolka  MAXIPULL,   6 ks  v balení bal. 35

Toaletný   papier priemer kotúča 28 cm, 2 vrstvový, 258 
m,  6 ks v balení bal. 27

Vrecia   do odpad. košov  520 x 650, čierne, 25 ks v 
rolke  rolka 520

Vrecia do odpad. košov 70 x 1140, čierne, 25 ks v rolke  rolka 230

Rukavice   latex  púdrované   M, 200 ks v bal. bal. 15

Rukavice   latex  púdrované   L, 200 ks v bal. bal. 29

Chloramin  -  dezinfekčný   prostriedok,  1 kg ks 37

ZUM -   čistič odtokov, 1 l    ks 20

Super  ZUM - čistiaci prostriedok   na   vodný  kameň,    
1 000 ml ks 19

Energy Unichlor -  čistiaci  koncentrát   do   umývačky   
riadu, 14 kg  ks 4

EQUINOX - čistiaci prostriedok  na nerez, 500 ml ks 10

Devil WC -   gel   na   čistenie  a dezinf.  WC a  vodný  
kameň, 400 ml ks 44

Pulsar Energy super - umývací prostriedok do umývačky
riadu, 15 l  ks 10

Bingo soľ tabletková- prostriedok   do   konvektomatu , 
zmäkčovač  vody, 25 kg ks  12

Pulsar Brilant Matic - oplachový   prostriedok do   
umývačky   riadu, 10 l ks 10

Papierové utierky ZZ skladané, 2 vrstvové, 4000 ks v 
balení, zelené bal. 12

Prací prášok FORSIL, 14 kg ks 24

Aviváž Vila, 5 l ks 24

BANOX, 5 l ks 5

Hyper spot - odstraňovač škvŕn, 1 l ks 12

Servítky 33 cm x 33 cm, 24x100 ks v kartóne, biele kartón 16

Mikroténové vrecká 39x50 cm, 50 ks v rolke rolka 30

Desiatové vrecká 20x30 cm, 50 ks v rolke rolka 180

Alobal 30/150 rolka 6

Dávkovač mydla 0,4 l ks 6

Zmeták EKO ks 10

Držiak mopu 40 cm ks 2

Mop bavlnený 40 cm ks 20

Tyč Alu k mopu ks 5

WC kefa + plast držiak ks 30

Rukavice na upratovanie, pár pár 20
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Vedro plastové, 10 l ks 12

Mop kompletný bez vedra, plochý ks 15

Odpadový kôš - výkl. veko, plastový, hygienický,      12 l ks 22

Odpadový kôš - výkl. veko, plastový, hygienický,    20 l ks 3

Metlička k zmetáku ks 7

Metla ciroková, 150 cm ks 10

Kefa na pavučiny s teleskopickou tyčou ks 5

Metla priemyselná Gulia s rúčkou ks 5

Kefa na podlahu ručná - ryžák ks 5

Kefa ryžák farebná - žehlička ks 8

Kefa na umývanie riadu s rúčkou ks 8

Potravinová fólia 30 cm, 300 m v rolke rolka 6

Prací gél na farebné prádlo 3 l ks 24

Vanish na škvrny ružový 1 l ks 53

Savo Perex 1 l ks 53

Tekuté mydlo dezinfekčné ks 18

Kartáč na tyč plastový ks 2

Kefa na koberce ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

Tovar žiadame dodávať v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. 

Poškodený tovar bude vrátený dodávateľovi. 

Zmena ceny jednotlivých položiek je možná len vo výnimočných prípadoch, napr. zmena sadzby DPH. 

Objednávateľ požaduje, aby kvalita dodávaného tovaru zodpovedala technickým normám. 

Pri odovzdávaní tovaru dodávateľ predloží dodací list s uvedením položiek a jednotkových cien za každú položku; dodací list 
potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy bude podkladom pre fakturáciu. Dodaný tovar 
sa bude fakturovať 1 x mesačne. Splatnosť faktúry je  30 dní od jej predloženia  a odsúhlasenia objednávateľom. 

Tovar sa bude objednávať priebežne 1 x mesačne telefonicky. Dodávka tovaru bude do 3 pracovných dní od objednania. 
Tovar bude dodávaný  podľa položiek a množstva  podľa potreby objednávateľa. Termín dodávky bude oznámený jeden deň 
vopred. 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy, zaokrúhlený na dve desatinné miesta. 

Požaduje sa predložiť na každý druh tovaru KBÚ. 

Množstvo tovaru je predpokladané, môže sa meniť smerom nadol alebo nahor, podľa počtu klientov v zariadení. 

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Ak dodávateľ bude dodávať ekvivalentný výrobok zaväzuje sa dodať doklad od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný tovar je 
ekvivalentný výrobok v kvalite uvedeného výrobku, t.j. zhodu.(Technický list výrobku, katalógový list výrobku/karta 
bezpečnostných údajov sa nepovažuje za dôkaz zhody).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Čučma-Huta 3454

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2018 15:11:00 - 31.07.2019 15:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor - podľa rozpisu položiek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 299,95 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.07.2018 15:48:01

Objednávateľ:
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BELT SLOVAKIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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