Kúpna zmluva č. Z20154524_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Social. Trans, n.o.

Sídlo:

Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

IČO:

35581654

DIČ:

2022224732

IČ DPH:
Tel:
1.2

0903608245

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PEDRO PLUS, s.r.o.

Sídlo:

Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

IČO:

47039817

DIČ:

2023725308

IČ DPH:

SK2023725308

Tel:

0421918549983

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Kľúčové slová:
CPV:

dezinfekcia, umývanie, pranie, čistenie, špongie
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 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; 39291000-8 - Prací spotrebný materiál;
39831000-6 - Pracie prostriedky; 39514500-3 - Umývacie žinky; 39831210-1 - Saponáty na
umývanie riadu; 39525810-9 - Handry na leštenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 85142300-9 - Hygienické služby; 39224320-7 - Špongie; 39224310-4 - WC kefy
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• upratovanie, dezinfekcia, čistenie, pranie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Ajax 1l - rôzne vône / ekvivalent

ks

60

Cif biely Cream original 500ml/ekvivalent

ks

140

prášok na pranie Bonux Active Fresh 6 kg/ekvivalent

ks

25

prášok na pranie Persil Expert Sensitive 4kg/ekvivalent

ks

25

aviváž Silan 2 l rôzne vône / ekvivalent

ks

30
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Minimum

Maximum

Presne

aviváž Lenor 2 l rôzne vône / ekvivalent

ks

30

mydlo tuhé 100g rôzne vône

ks

10

mydlo tekuté 5 l

ks

2

čistič okien Clin 500ml s alkoholom náhrada / ekvivalent

ks

30

osviežovač vzduchu 300ml rôzne vône

ks

20

WC kefa s rúčkou bez stojana plastová biela

ks

10

drôtenka kovová veľká 2ks/bal.

bal.

40

hubky na riad 10x7x4cm 2ks/bal.

bal.

40

hubky na riad 8x5x2,5cm 10ks/bal.

bal.

40

handra vaflová priemyselná tkaná 65x50cm

ks

15

gélové vankúšiky na pranie

1 bal/40 ks

30

gélové vankúšiky na pranie

1 bal/40 ks

30

Domestos / ekvivalent 750ml rôzne vône

ks

50

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Ajax - rôzne vône

plastové balenie 1l, balené a dodávané v papierových
krabiciach
plastové balenie 1l, balené a dodávané v papierových
krabiciach

Cif biely Cream original 500ml
Cif biely Cream original 500ml

prípravok na čistenie s účinnými mikročasticami

čistič okien Clin 500ml s alkoholom náhrada

plastové balenie 1l, balené a dodávané v papierových
krabiciach

čistič okien Clin 500ml s alkoholom náhrada

náhradné balenie bez rozprašovača

Domestos 750ml - rôzne vône

plastové balenie 1l, balené a dodávané v papierových
krabiciach

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedním
jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH.
V prípade dodania ekvivalentu požadujeme stopercentnú náhradu kvality tovaru.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický
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Okres:

3.2

Spišská Nová Ves

Obec:

Spišské Vlachy

Ulica a číslo:

Jarná 23

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
5.5.2015 8:13:00 - 11.5.2015 8:15:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

,,sada

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 582,49 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 898,99 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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 1.2, účinná zo dňa
10.3.2015, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.4.2015 8:56:00
Objednávateľ:
Social. Trans, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ: PEDRO
PLUS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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