
Obchodné meno:

Rámcová dohoda č. Z201625818_Z
Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika

00603317

2020887358

nie je platcom

SK356000000001800349037

+421 249253250

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK1020216285

1020216285

33768897

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

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

0903833705

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Čistiace  a hygienické prostriedky

čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, umývacie prostriedky,  odmasťovacie prostriedky,
prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, latexové rukavice, handry, špongie, metly, kefy,
saponáty, kuchynské utierky, toaletný papier, servítky, motúzy, tekuté mydlo, čistič okien, kefa na
WC, osviežovač vzduchu, prášok na pranie, regeneračný krém, lopatka na smeti, sviečky,
mikroténové sáčky, potravinová fólia, vrece na odpad,

Kľúčové slová:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39832000-
3 - Čistiace prostriedky na riad; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39830000-9 - Čistiace
výrobky; 39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky; 39811100-1 - Osviežovač vzduchu; 39831000-6 -
Pracie prostriedky; 39831200-8 - Saponáty; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 39832100-4
- Čistiaci prášok na riad; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 39224000-8 - Metly a kefy a iné
predmety rôznych typov; 39224320-7 - Špongie; 39542000-3 - Handry; 39541130-6 - Motúzy;
39224340-3 - Koše; 39224200-0 - Kefy; 39224350-6 - Lopatky na smeti; 39224100-9 - Metly;
39224330-0 - Vedrá; 39224310-4 - WC kefy; 33764000-3 - Papierové servítky; 33762000-9 -
Papierové vreckovky; 33761000-2 - Toaletný papier; 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky,
uteráky na ruky a servítky; 33711430-0 - Jednorazové utierky; 39514200-0 - Kychynské utierky;
39525800-6 - Handry na čistenie; 33771000-5 - Hygienické výrobky z papiera; 33741200-8 - Krémy
na ruky alebo telové mlieka; 39225600-1 - Sviečky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky na upratovanie, udržiavanie hygieny a čistoty v administratívnej budove a v
objektoch patriacich verejnému obstarávateľovi.

•

Univerzálne čistiace prostriedky s dlhotrvajúcou vôňou a obsahom odmasťujúcich zložiek.•

Vhodné na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu.•
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Prostriedky určené na ručnú aplikáciu.•

Pracie prostriedky do pračiek a pracie prostriedky na pranie detskej bielizne a plienok.•

Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predložiť ponuku Ekvivalentného výrobku.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

6001balíkToaletný papier - 3 vrstvový, 4 rolky v balíku, biely, bez arómy

301rolkaToaletný papier - veľký, cca 10 cm x 190m, biely, bez arómy, bez
potlače

4501ksToaletné mydlo - cca 100g, voňa-citrus, jablko

301balíkPapierové kuchynské utierky, 2 vrstvové, cca 22 x 23 cm, cca 11 m, 100
% celulóza, 2 rolky v balíku, bez potlače

251balíkServítky biele cca 33 x 33 cm, 100 ks v balení, bez potlače

201ksMydlo antibakteriálne cca 90 g /Protex alebo ekvivalent/

401ksMydlo tekuté cca 250 ml s dávkovačom, vôňa citrus, grep, levandula
alebo bez vône

61ksMydlo tekuté cca 1 litrové, vôňa citrus, grep, levandula alebo bez vône
/ekvivalent/

51ksMydlo tekuté cca 5 litrové, vôňa citrus, grep, levandula, alebo bez vône
/ekvivalent/

51ksMydlo tekuté detské cca 5 litrové  pre detské jasle /Frosch, ekvivalent/

251ksMydlo antibakteriálne tekuté cca 300 ml s dávkovačom, vôňa citrus,
grep, levandula, alebo bez vône

601ksProstriedok na umývanie riadu cca 0,5 l s dobrým odmasťovacím
účinkom /Jar, Pur, Froch, vôňa citrus, jablko, ekvivalent/

601ksProstriedok na umývanie riadu cca 1 litrový s dobrým odmasťovacím
účinkom /Jar, Pur, Froch, vôňa citrus, jablko, ekvivalent/

61ksProstriedok na umývanie riadu cca 5 litrový s dobrým odmasťovacím
účinkom /Jar, Pur, Froch, vôňa citrus, jablko, ekvivalent/

401ksUniverzálny prostriedok na umývanie podlahy  cca 1 litrový /Ajax, Bref,
Mr.Proper, vôňa- exotická, poľné kvety- ekvivalent /

201ksUniverzálny prostriedok na umývanie podlahy cca 5 litrový /Ajax, Bref,
Mr.Proper, vôňa- exotická, poľné kvety- ekvivalent

351ksČistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy, gél cca 750 ml /Floor,
Savo, Milit - vôňa les, lúka, levandula - ekvivalent/

251ksDezinfekčný prostriedok proti pliesňam a baktériám s rozprašovačom
500 ml /Savo - ekvivalent/

251ksDezinfekčný prostriedok proti pliesňam a baktériám, cca 1 litrový /Savo -
ekvivalent/

251ksČistiaci a dezinfekčný prostriedok tekutý  na hrdzu, vodný kameň,
obkladačky, cca 500 ml /Cilit, Cif, Fixinela -ekvivalent/

101balíkDezinfekčné utierky vlhčené na ruky, cca 24 ks v balíku

151ksProstriedok na dezinfekciu hračiek pre Detské jasle /Jar, Sanytol -
ekvivalent/ cca 500 ml

301ksČistič okien cca 500 ml s alkoholom /Clin, Floral, Okena - ekvivalent,
vôňa citrus, jablko, ekvivalent/

201ksČistič okien s alkoholom cca 500 ml s rozprašovačom /Clin, Floral,
Okena - ekvivalent, vôňa -citrus, jablko, ekvivalent/

301ksČistiaci krémový prostriedok na umývadlá a batérie cca 500 ml /Cilit -
ekvivalent/

201ksČistiaci a dezinfekčný prostriedok na WC misy, gél cca 750 ml /vôňa -
Arctic, Nature, Lime Violet, ekvivalent/

201balíkVoňavý, dezinfekčný záves do WC misy, 3 ks v balíku /vôňa - levandula,
citrus, oceán, ekvivalent/

81balenieVonné tablety do pisoárov, cca 1 kg balenie /Domestos, Larin WC,
elvivalent/

101sadaKefa na WC misy s nádobkou - sada, plastové prevedenie, farba biela
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201ksOsviežovač vzduchu- sprej cca 300 ml /vôňa - les, lúka, levandula -
ekvivalent/

601ksHandra na podlahu, bavlna, biela cca 70 x 60 cm

401balíkUtierka na umývadlá, viskóza, cca 30 x 35 cm, 3 ks v balíku, rôzne farby

501ksPrášok na čistenie umývadiel, vaní, cca 500 g, /Ajax, Cilit - ekvivalent,
vôňa - citrus/

251baleniePrášok na pranie detskej bielizne, plienok cca 6kg balenie, /Persil, Ariel,
Lanza, Batol /

61baleniePrášok  na pranie cca 2,5 kg balenie /Persil, Ariel, Lanza/

251ksRegeneračný krém na ruky, cca 100g, nechtíkový

251ksRegeneračný krém na ruky, cca 100 g, olivový

251párRukavice gumené, velúrové vnútro, veľkosť L

251párRukavice gumené, velúrové vnútro, veľkosť XL

401ksHubka na riad veľká, tvarovaná, cca 5 x 15 cm, rôzne farby

401ksHubka na riad, malá, cca 5 x 7 cm, rôzne farby

251ksZmeták - portviš, šírka cca 30 cm, s hliníkovou rúčkou cca 120 cm

101ksLopatka na smeti, malá, plastová s gumeným ukončením

801sadaLopatka na smeti so smetákom, plastová, sada

151ksKancelársky kôš na odpadky, cca 12 litrový, plastový, rôzne farby

251ksDrôtenka na riad kovová, 3 ks v balení

51ksMop plochý na podlahy cca 40 cm,  tyč cca 140 cm, rôzne farby

101ksProstriedok proti lezúcemu hmyzu, spray /Biolit - ekvivalent/

201ksSviečka konzumná, cca 16 x 8 x2 cm, 4 kusy v balení, rôzne farby

101balenieČajová sviečka - kahanec, 10 ks/balenie, rôzne farby

151balenieČistiace utierky na monitor s antistatickým účinkom, 100 útržkov v
balení / Dataline, Fellowes -ekvivalent/

151ksČistiaci spray na monitor s antistatickým účinkom, 250 ml /Dataline,
Fellowes - ekvivalent/

301blokMikroténové sáčky cca 20 x 30 cm, 50 ks/blok

251blokMikroténové sáčky cca 25 x 35 cm, 50 ks/blok

301blokMikroténové sáčky cca 30 x 40 cm, 50 ks/blok

151rolkaMikroténové tašky nosnosť cca 5 kg, 200 ks/rolka, rôzne farby

51rolkaPotravinová fólia cca 45 cm x 300 m

61rolkaFólia priľnavá cca 50 cm, 2 kg

201rolkaVrece na odpad cca 70 x 110 cm, tenké, 25 ks/rolka, rôzne farby

201rolkaVrece na odpad cca 70 x 110cm, hrubé, 25 ks/rolka, rôzne farby

201rolkaVrecká do odpadového košov cca 50 x 60 cm, 20 ks/rolka

251ksMotúz ľanový cca 100 g, rôzne farby

101ksMotúz trikolóra, bavlna cca 40 g

151ksMotúz polypropylénový cca 100 g, rôzne farby

151ksUtierka na prach s mikrovláknom cca 30 x 35 cm, rôzne farby

151balíkSkladané papierové utierky, biele, bez potlače 100 % celulóza, 200
ks/bal

151ksČistiaci prostriedok na nábytok - spray cca 400 ml, /Pronto, Alex, Diava,
Opti - ekvivalent/

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Strana 3 z 5



Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu za položku zaokrúhlenú max. na dve desatinné miesta

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou kvalitou ako uvedený výrobok

Požaduje sa dodanie tovaru podľa čiastkových objednávok a ku každej dodávke tovaru požadujeme dodací list

Požaduje sa dodanie tovaru:

- na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa /podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe
objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy/

- v pracovných dňoch /do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky /

-v čase od 7.00 hod do 13.00 hod /dodávateľ je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať
/telefonicky/ zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatiu tovaru v dohodnutom mieste dodania tovaru/

- s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí  aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH,
s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH

- požaduje sa platby za plnenie realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr doručenej dodávateľom a to vždy za
riadne a včas poskytnuté plnenie

- požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotlivými cenami bez DPH a s DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Jednotkovú cenu s DPH požadujeme zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta

Dodávateľ na naše prípadné požiadavky musí dodať certifikát na výrobok aj pred dodaním tovaru. Ak objednávateľ neobdrží
požadovaný certifikát do stanovenej lehoty, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude objed. považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto
zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku
neprijme a odstúpi od zmluvy

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Junácka č.1Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

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

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:3.2

12

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky

Požadované maximálne 67,0000
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Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

Požadované maximálne
množstvo:

67,0000

IV. Zmluvná cena

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 991,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 2 390,00 EUR4.3

Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 23.9.2016 15:00:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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