Rámcová dohoda č. Z20228474_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
37915568
2021764767
SK2021764767
IBAN: SK5081800000007000510133
0326509345

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

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

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a hygienické prostriedky

Kľúčové slová:

čistiace, leštiace, hygienické prostriedky

CPV:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831000-6 Pracie prostriedky; 33764000-3 - Papierové servítky; 33761000-2 - Toaletný papier;
33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Čistiace a hygienické prostriedky

Funkcia
Čistiace a hygienické prostriedky na zabezpečenie hygieny na pracovisku.
Technické vlastnosti

Jednotka

Toaletné mydlo min.100g

ks

3038

Toaletný papier dvojvrstvový, min. 500 útržkov

ks

3410

Regeneračný krém na ruky min. 100ml

ks

1376

Pasta na umývanie rúk, min. 450g (Solvina alebo
ekvivalent)

ks

1923

Univerzálny prací prach 3 kg/ 37 PD, bez fosfátov,
zloženie: Dodecylbenzensulfonát sodný <
1,Metakřemičitan disodný < 1,5 , Uhličitan sodný 5-10,
polymer < 1

ks

375

Prací prach 300 g/ 4PD, Alcohols, C13-15, branched
and linear, ethoxylated >=10-<20, SODIUM C10-13
ALKYL BENZENESULFONATE >=3-<10, SODIUM
BORATE >=1-<4,5

ks

187
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Minimum

Maximum

Presne

Dezinfekčný prostriedok na podlahy min. 1L, biocídne
spektrum účinku A,V. Účinná látka : kvartérne amóniové
zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium-chloridy
1,9 g/100g < 5% neiónové povrchovo aktívne látky<
5% katiónové povrchovo aktívne látky,konzervačná
látka: bronopolparfum,LINALOOL

ks

126

Koncentrát na ručné umývanie riadu min.1000ml,
Obsahuje: alkoholy C12-C14 < 10, etoxylované, sírany,
sodné soli,N,N-bis(hydroxyetyl)amidy kyselín z
kokosového oleja<3,1-propánamínium,
3-amino-N-(karboxymetyl) -N, N-dimetyl-N-(C8-18 acyl)
deriváty, hydroxidy, vnútorné soli,konzervačná látka:
BRONOPOLparfum D-LIMONENE

ks

156

Čistiaci abrazívny prášok min. 400g, Obsah: uhličitan
vápenatý <75, uhličitan sodný <8,kyselina
benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné
soli<1,5,propán-2-ol <1

ks

146

Tekutý čistiaci prostriedok na sanitu a riad min. 500 ml,
Obsahuje: C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty,
sodné soli <3, alkoholy, C12-15-rozvetvené a lineárne,
etoxylované (>5-<15 EO)<2, uhličitan sodný <1

ks

126

Čistič na toalety a sanitu min. 500ml, Obsah:
kyselinatrihydrogénfosforečná<10, lkoholy,
C12-15-rozvetvené a lineárne, etoxylované (>5 -<15
EO)<2, kvartérne amóniové zlúčeniny,
C12-16-alkyl(benzyl)dimetyl-amónium-chloridy<1

ks

176

Handra podlahová min. rozmer 80x60 cm, 250g/m²,
netkaná, biela, 50%bavlna, 20%viskóza, 30% zmes
vlákien

ks

65

Držiak magnetický kapsový 40cm, držiak magnetický
vysokej kvality, určený pre všetky mopy označené ako
kapsové a univerzálne z rady profi

ks

7

Tyč hliníková eloxová 140cm pr.23,50mm tyč je určená
pre profi držiaky, kapsové, fixové,zametacie, strapcové,
velcro, podlahove stierky apod.

ks

7

WETmop set obsahuje 12L vedro IT červené, s tyčou
Klasik 120cm, bavlneným strapcovým mopom 180gr a
plastovým košíkom na žmýkanie

ks

14

Utierka na prach min. rozmery 35x30 cm, min.450g/m²
(švédska utierka) nebalená, hrubá mikroutierka
najvyššej kvality, leští aj bez chemických
prostriedkov,nezanecháva šmuhy a nečistoty,absorbuje
maximum prachu a vody.zloženie: min. 80%polyester,
min. 20%polyamid

ks

155

Špongia tvarovaná 10ks/bal., min. rozmer 9,5x7x4,5 cm,
zelený pad ma abrazívnu schopnosť, preto je vhodný na
bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškodenie

bal

17

Špongia Jumbo car s abrazívom, min. rozmer 22x11x6
cm, špongia má penový pad, ktorý lepšie odstraňuje
nalepené a prischnuté nečistoty, žltá farba

ks

65

Rukavice latexové – L, hrúbka rukavíc min.
0,30mm,dlžka 250mm(+-10%), vyrobené z prírodného
latexu,ss vnútorným semišom, dezén v prstovej a
dlaňovej časti umožňuje lepšie uchopenie predmetu pri
práci vo vlhkom prostredí

pár

35

Dezinfekčný a bieliaci prostriedok 1l, biocídne spektrum
účinku A,V,B. Zloženie: chlórnan sodný 3,5g /100g,
hydroxid sodný< 1

ks

90

Čistiaci prostriedok 750ml, obsahuje: kyselina
amidosírová ≥3-<5,2,2-iminodietanol, N-alkylderiváty
(alkyl je z hydrogenovaného loja)≥1-<3,peroxid
vodika≥1-<3

ks

150

Čistič okien 750ml, Obsahuje: propán-2-ol<5,
nátrium-[2-(2-dodecyloxyetoxy)etyl] -sulfát<1

ks

35

WC zavesný blok 50g

ks

400
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Tablety do pisoara 1kg, Obsahuje: kyselina
benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.30%
a viac: aniónové povrchovo aktívne látky< 5 % neiónové
povrchovo aktívne látky<6

ks

23

Prostriedok proti plesni 500ml, biocídne spektrum účinku
A,V,B. Obsahuje: aktívny chlór uvoľnovaný z
chlórnanusodného<5/100gHydroxid sodný<1

ks

46

Prostriedok na čistenie odpadov 750ml, Obsahuje:
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné
soli,chlóran sodný< 3,hydroxid sodný<1

ks

35

Mydlo tekuté, min. objem 5 l

ks

30

Papierová utierka rola, 2 vrstvová, celulóza 55m

ks

160

Toaletný papier Jumbo, 2 vrstvový, 130m

ks

620

ZZ papierové utierky jednovrstvové, recy, zelené,
20x250ks /kartón 5000ks

ks

38

Čistiaci prostriedok na vodný kameň s rozprašovačom
500 ml. Obsahuje: alkoholy, C12-15-rozvetvené a
lineárne, etoxylované< 5,kyselina citrónová,
monohydrát<2, 2-butoxyetanol kyselina<1,
trihydrogénfosforečná<1,5

ks

115

Vrecia do koša LDPE 500x600mm/30my, 25 ks/ rol

ks

70

Vrecia LDPE 700x1100mm/70my,

ks

200

Metla ciroková 5 x šitá, min 140cm

ks

25

Zmeták drevený s kovaním 40cm + násada drev. 150cm
pr.24mm s konusom

ks

15

Zmeták 30 cm drevený so závitom s prír.vlasom 50% +
tyč buková 150cm so závitom

ks

5

Rohož 150x90cm gumotextilná

ks

13

Osviežovač vzduchu sprej 300ml

ks

105

WC kefa

ks

40

Kôš plastový na papier -kancelarsky, min. 16 l

ks

15

Hygienické vrecká do WC 30 ks/bal.

ks

45

Vedro na umývanie podláh 10 l

ks

15

WC set

set

29

Repelent sprej min. 150ml

ks

345

Uterák froté 100% bavlna, 400 g/m2, rozmer 50x100 cm

ks

218

Lopatka s gumovou lištou + metlička

ks

18

Kyselina soľná – chlorovodíková 1L, Obsahuje: kyselina
chlorovodíková 33%

ks

16

Antibakteriálne mydlo s pumpou 250 - 300 ml,
Obsahuje: Aqua,Sodium Laureth Sulfate,Sodium
Chloride,PEG-4-Rapeseeda-mide,Glycerin,Cocamidopro
pyl Betaine,Propylene Glycol,Citric
Acid,Triclosan,2-Bromo-2-Nitropropane-1-3Diol,Parfum,
Cl 15985

ks

80

Dezinfekčný prostriedok na ruky 1 L,dezinfekčný
prípravok určený na dezinfekciu rúk a povrchov určený
na likvidáciu vírusov, baktérií plesní. Obsahuje etanol,
peroxid vodíka a glycerín. Účinná biocídna látka:
Etylalkoho≤79,6, Peroxid vodíka, vodný roztok 3%<5

ks

68

Vlhčené obrúsky s klipom ničia 99,9% baktérií 120ks/
bal, Vlhčené dezinfekčné obrúsky bielej farby na
dezinfekciu rúk a tela. Majú neutrálne pH, sú bez farbív
a parabénov. Zloženie: 100g obsahuje 0,5g kvartérne
amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)
dimetylamónium-chloridy.

bal

138

20ks/ rol
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Bavlnená handra tkaná, biela, vaflová 50x60cm (na
povrchy) 410g/m², zloženie 85%bavlna, 15% zmes
vlákien

ks

70

Mop kapsový univerzal 40cm, Mop bavlnený rady profi
vhodný pre kapsové držiaky, hustá priadza je prišitá v
šiestich radoch,ošetrovacie symboly-štvorfarebné na
rozlíšenie použitia,vďaka syntetickej podkladovej látke
možnosť prať do 90º.

ks

26

Mop kapsový 40cm zelený. Mop určený pre kapsové
držiaky, kvalitné kvalitné husté mikrovlákno je
pretkávané kartáčovými viac zapustenými pruhmi, preto
je vhodný na čistenie hladkých povrchov z nečistotami,
je odolný voči lúhom a kyselinám, testovaný na min.
počet pracích cyklov 300, znesie aj vyvárku-doporučená
teplota prania je 60ºC.Je účinný na sucho,vlhko aj
mokro.

ks

16

Autošpongia na čistenie veľká (približné rozmery 27 ×
16,5 × 12,2 cm) s abrazívnou stranou

ks

2

Univerzálny koncentrát ručné a strojové čistenie 1L,
Obsahuje: 5-chlór-2-metyl-2h-izotiazol-3-ón a
2-metyl-2h-izotiazol-3-ón. C12-15-rozvetvené a lineárne,
etoxylované (>5 -<15 EO)5 % -15 % aniónové
povrchovo aktívne látky

ks

38

Špongia na riad 8,1 x 5,1x 2,5cm, 10ks/ bal

bal

10

Zásobník na tekuté mydlo 1000 ml

ks

2

Čistiaci prostriedok na sklo pre autá 650 ml MR čistí a
odmasťuje okná, zrkadlá, svetlomety i smerové svetlá.
Ľahko odstraňuje odolné organické nečistoty.
Nezanecháva šmuhy, odstraňuje prach a znižuje
zahmlievanie. Pri aplikácii vytvára aktívnu penu.

ks

100

Čistiace utierky na palubnú dosku - min. 40ks/bal

ks

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - strediská Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar I. akosti. V prípade ponuky ekvivalentného tovaru, je potrebné ho schváliť/ odsúhlasiť
obstarávateľom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo ponúknutý tovar - ekvivalent odmietnuť, neprijať a požadovať inú náhradu.
Pri biocídoch požadujeme preukázať registračné číslo z CCHLP a biocídnu účinnosť protokolom z certifikovaného laboratória
KBU nie je dostatočným dôkazom.Pri kozmetických výrobkoch požadujeme predložiť správu o bezpečnosti kozmetického
výrobku.
S dodávateľom, ktorý má v registri referencií za rok 2019, 2020 negatívnu referenciu nebude uzatvorená zmluva.
Obstarávateľ požaduje aby dodávateľ bol držiteľom ISO 9001:2008 certifikát "Systém manažérstva kvality" t.j. Q.M.S.ISO
14001:2004 certifikát " Systém environmentálneho manažérstva" t.j. E.M.S. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky alebo
technickej požiadavky obstarávateľa, uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok, na základe ktorých obstarávateľ bezodkladne odstupuje od zmluvy.
Dodávateľ pri stanovení ceny zahrnie do ceny dopravné náklady a všetky súvisiace náklady a zohľadní riziká spojené s
plnením predmetu zákazky.
Prevzatie predmetu zákazky vykoná poverený zamestnanec objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu v súlade s technickými
vlastnosťami a zmluvou.
Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie
údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný a prevzatý splnomocnenou osobou uvedenou
na dodacom liste.
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Dodávka tovaru 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.
Faktúra musí okrem povinných náležitostí obsahovať číslo objednávky, zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH a počet
jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH, a celkovú cenu za položku bez DPH i s DPH.
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO. Ak k zápisu nedôjde do 5 dni od momentu uzavretia zmluvy objednávateľ môže od
zmluvy odstúpiť.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

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

celok

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 200,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 15 840,00 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.
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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 Z20228474

V Bratislave, dňa 11.08.2022 11:03:59
Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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