
Kúpna zmluva č. Z20217470_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Sídlo: Nosice 57, 02001 Púchov, Slovenská republika
IČO: 00628115
DIČ: 2020616741
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0050 9140
Telefón: 0424641433

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
Sídlo: Wolkrova 1135/5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika
IČO: 37218379
DIČ: 1020142860
IČ DPH: SK1020142860
Telefón: 0903833705

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky
Kľúčové slová: mydlá, čistiace výrobky, dezinfekčné prostriedky, rukavice, toaletný papier,  krémy na ruky, 

pracie prášky, aviváž, prostriedky na podlahu, na riad
CPV: 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 

33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky; 33761000-2 - Toaletný papier; 39832000-3 -
Čistiace prostriedky na riad; 33741200-8 - Krémy na ruky alebo telové mlieka; 18141000-9 -
Pracovné rukavice; 39831000-6 - Pracie prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky

Funkcia

Potreby a pomôcky na upratovanie, čistenie a dezinfekciu administratívnych, spoločenských a ubytovacích priestorov.

Pracie prostriedky na pranie posteľnej bielizne, froté osušiek, uterákov, utierok.

Toaletný papier na hygienické účely.

Jedná sa o čistiace a dezinfekčné výrobky pre obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2022, množstvo výrobkov je predpokladané.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Aviváž Cocolino 1,9l. Avivážny prostriedok s vôňou, 
dodáva hebkosť, uľahčuje žehlenie, pH5. ks 30

Aviváž Lenor 1,9l, avivážny prostriedok s vôňou, dodá 
hebkosť, uľahčuje žehlenie ks 30

Dezinfekčný prípravok tekutý. WC Domestos 750 ml. 
Dezinfekčný čistiaci prípravok, ktorý má vysokú 
účinnosť. Spoľahlivo likviduje vírusy, baktérie, riasy a 
nižšie huby. Odstraňuje pachy, odfarbuje, bieli textílie a 
drevo. Je určený pre sociálne zariadenia.

ks 35
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Dezinfekčný prípravok tekutý. SAVO Originál 1l, alebo 
"ekvivalent", ľahké zloženie s príjemnou vôňou na 
odstránenie vodného kameňa, zvyškov mydla a iných 
nečistôt na keramických plochách (napr. vane, 
umývadlá, obkladačky) i na vodovodných batériách. 
Rozprašovač umožní aplikovať prostriedok ako penu, 
ktorá pomaly steká hlavne po zvislých plochách a 
predlžuje čas pôsobenia prostriedku.

ks 58

Dezinfekčný prípravok tekutý. Krezosan 1l, ľahké 
zloženie s príjemnou vôňou na odstránenie vodného 
kameňa, zvyškov mydla a iných nečistôt na keramických
plochách (napr. vane, umývadlá, obkladačky) i na 
vodovodných batériách.

ks 100

Dezinfekčný prípravok práškoý. Chloramín T 1 kg, na 
dezinfekciu, na odstránenie vodného kameňa, zvyškov 
mydla a iných nečistôt na keramických plochách (napr. 
vane, umývadlá, obkladačky) i na vodovodných 
batériách.

ks 30

Handra PETR, rozmer: 60x70 oranžová, Zloženie 75% 
Ba, 20% Pes, 5% zmes vlákien. ks 65

Handra savá na podlahu, rozmer: 70x60, Zloženie 75% 
Ba, 20% Pes, 5% zmes vlákien. ks 20

Prachovka PETR, rozmer: 33x38, vhodná na utieranie 
prachu ks 144

Hubka na riad veľká profi, balenie po 5 ks ks 175

Drátenka kovová ks 84

Krém na ruky Isolda100ml. Regeneračno-hydratačný 
krém so zvláčňujúcim efektom na ruky, parfemovaný. ks 100

Mydlo na ruky, tekuté antibakteriálne v dávkovacej fľaši, 
ktorú je možné dopĺňať. Objem 500 ml. Kvalitné tekuté 
mydlo určené na bežné umývanie rúk s prísadou 
antibakteriálnych látok. Vyznačuje sa primeranou 
penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa oplachuje.

ks 120

Mydlo na ruky tuhé 100 g BUPI pre našich klientov. 
Kvalitné tuhé mydlo určené na bežné umývanie rúk pre 
deti. Vyznačuje sa primeranou penivosťou, príjemnou 
vôňou a dobre sa oplachuje.

ks 10

Mydlo na ruky, tuhé 100 g PROTEX pre zamestnancov i 
klientov. Kvalitné tuhé mydlo určené na bežné umývanie
rúk s prísadou antibakteriálnych látok. Vyznačuje sa 
primeranou penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa 
oplachuje.

ks 100

Mydlo na ruky, tuhé 100 g DETTOL pre zamestnancov i 
klientov. Kvalitné tuhé mydlo určené na bežné umývanie
rúk s prísadou antibakteriálnych látok. Vyznačuje sa 
primeranou penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa 
oplachuje.

ks 100

Mydlo na ruky, tuhé 100 g ISOLDA pre zamestnancov i 
klientov. Kvalitné tuhé mydlo určené na bežné umývanie
rúk s prísadou antibakteriálnych látok. Vyznačuje sa 
primeranou penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa 
oplachuje.

ks 100

Isofa 200 umývacia suspenzia, 500 ml ks 6

Detský šampón na vlasy, 400 ml ks 6

Palmolive šampón na vlasy, 400 ml ks 3

Schauma šampón na vlasy, 400 ml ks 3

Palmolive sprchový gél, 500 ml ks 24

Špongia na telo masážna ks 6

Ústna voda Listerin, 250 ml ks 12

Zubná pasta Colgate, 100 ml ks 26

Zubná kefka soft ks 14
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Vatové tyčinky v boxe, 200 ks ks 24

Prípravok na nábytok s rozprašovačom. Odstraňuje 
prach, šmuhy, odtlačky, nemastí čistený povrch. OPTI 
čistiaci prostriedok na nábytok v spreji PRONTO Spray, 
500 ml alebo "ekvivalent".

ks 5

Prípravok na nábytok s rozprašovačom. Krystal leštenka
Odstraňuje prach, šmuhy, odtlačky, nemastí čistený 
povrch. OPTI čistiaci prostriedok na nábytok, 750 ml 
alebo "ekvivalent".

ks 5

Čistič sifónov. Hydroxid sodný, perličky 500 g. Veľmi 
účinná základná chemická surovina na čistenie potrubia,
odtokov a odpadov.

ks 36

Čistiaci prípravok na okná, s odmasťujúcim účinkom 
alkoholu, rozprašovač, 500ml/ks CLIN alebo 
"ekvivalent".

ks 26

Osviežovač vzduchu, aerosol. Ambi Pur 300ml Citrus, 
alebo "ekvivalent", osviežovač vzduchu v spreji, 
parfemovaný, obnovuje sviežosť a zanecháva príjemnú 
vôňu.

ks 100

AirWick elektrický osviežovač vzduchu + náplň ks 20

Glade one touch strojček + náplň, 10 ml ks 15

Náplň do glade one touch, 10 ml ks 15

Osviežovač s knotom 375 ml ks 20

Dezinfekčný prípravok tekutý proti plesniam, 
rozprašovač. SAVO proti plesniam 500ml alebo 
"ekvivalent". Vysoko účinný dezinfekčný prípravok na 
odstránenie plesní, rias a kvasiniek. Použitie vhodné na 
steny, keramiku, obklady, omietky, murivo, kameň, 
smalt, plasty, akrylátové povrchy, silikón, guma, 
nehrdzavejúca oceľ.

ks 2

Tekutý olejový osviežovač s rozprašovačom na 
prevonanie WC, kúpelní. Postupné uvoľňovanie 
parfemácie z olejovej bázy. KRYSTAL modrý alebo 
"ekvivalent", 750 ml.

ks 12

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy. Sidolux 1L , 
alebo "ekvivalent". ks 32

Univerzálny čistiaci prostriedok na všetky podlahy. 
Krystal na podlahy s alfaalkoholom, 750 ml alebo 
"ekvivalent". Saponátový prípravok s alkoholom. Je 
vhodný na umývanie podláh, dlaždíc, schodov, 
drevených povrchov a pod.

ks 30

Univerzálny čistiaci prostriedok na všetky podlahy. 
Krystal univerzal ANTB, 750 ml alebo "ekvivalent", 
antibakteriálny čistič.

ks 30

Krystal dezinfekcia podláh, 750 ml ks 30

Sanytol, univerzálna dezinfekcia, rozprašovač, 500 ml ks 20

Krystal univerzálna dezinfekcia, rozprašovač 750 ml ks 15

Prací prípravok na škvrny VANISH 1,5 l na škvrny 
ružový, profesionálny odstraňovač škvŕn, alebo 
"ekvivalent. Obsahuje aktívne zloženie novej generácie, 
ktoré garantuje ešte účinnejšie odstraňovanie ťažkých 
škvŕna obnovenie bielosti Vášho bieleho prádla. 
Neobsahuje chlór.

ks 12

Prací prášok BONUX 7,5 kg, alebo "ekvivalent". 
Univerzálny prací prášok na biele aj farebné prádlo, 
doporučená teplota 30 - 95°C, vysoký účinok, možno 
použiť pre mäkkú i tvrdú vodu. 100 pracích dávok.

ks 30

Prací prášok ARIEL alebo "ekvivalent" v 10,5 kg balení 
dimenzovaný na1480 pracích dávok. Na farebné a na 
biele prádlo. Kompaktnejší vďaka novej formule, ktorá 
zaisťuje o 20% väčší čistiaci účinok na gram.

ks 12
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Prací prášok Lanza Color 7,5 kg, alebo "ekvivalent". 
Univerzálny prací prášok na  farebné prádlo, 
doporučená teplota 30 - 60°C, vysoký účinok, možno 
použiť pre mäkkú i tvrdú vodu. 100 pracích dávok.

ks 30

Prípravok na riad. JAR 900 ml citrón, alebo "ekvivalent". 
Univerzálny koncentrovaný prípravok na umývanie riadu,
je vynikajúci v odstraňovaní mastnoty taktiež v studenej 
vode.

ks 95

Prípravok na riad. JAR 450 ml, alebo "ekvivalent". 
Univerzálny koncentrovaný prípravok na umývanie riadu,
je vynikajúci v odstraňovaní mastnoty taktiež v studenej 
vode.

ks 55

Rukavice gumové BI-color, veľkosť "M, L". Gumenné 
rukavice určené pre upratovanie a ochranu pred 
čistiacimi prostriedkami so slabým učinkom (na 
umývanie riadu, čistenie, pranie a podobne).

ks pár 36

Rukavice jednorázové cirurgické 100ks,, veľkosť "M". 
Gumenné rukavice určené pre ošetrovanie a hygienu 
klientov a podobne.

100 ks/balenie 220

Tekutý čistiaci krém. Krystal čistiaci krém 600 g Cream 
biely, alebo "ekvivalent", vyznačuje sa vysokou 
účinnosťou a zároveň šetrnosťou k čistenému povrchu. 
Nepoškriabe ani smalt či sklokeramiku. Vyčistí hliník, 
smalt, kov, sklokeramika, nerez (nehrdzavejúca oceľ), 
mramor, keramika, plast, laminát, podlahové PVC.

ks 24

Tekutý čistiaci krém. CITRA originál 400g, alebo 
"ekvivalent". Vysoko účinný krémový čistiaci prípravok 
na čistenie všetkých keramických, pochromovaných, 
smaltových a iných povrchov (sporáky, umývadlá, 
obkladačky riad a pod.) Vôňa citrón alebo kvety, nie v 
sáčku.

ks 52

Tekutý čistiaci prípravok. Gril pur 500 ml, alebo 
"ekvivalent". Čistiaci prostriedok na grily a pripáleniny. 
Dokonale odstraňuje pripáleniny. Povrch zostáva po 
vyčistení žiarivo lesklý.

ks 12

TEP čistiaci prostriedok na koberce, 500 ml ks 4

FIXINELA 500ml  alebo "ekvivalent". Čistiaci a 
dezinfekčný prípravok. Prípravok zabraňuje tvorbe 
usadenín, vodného kameňa a slúži k dezinfekcií 
priestorov WC. Balenie 500 ml.

ks 36

Kryštalická sóda 1 kg ks 24

Odfarbovač 60 g na odfarbovanie, škvrny a pod. ks 60

Škrob tekutý 500 ml, na škrobenie a bielenie prádla ks 12

Toaletný papier Tento Economy, 2-vrstvový ks 600

WC dezinfekčný prípravok. SAVO WC 750ml gél, alebo 
"ekvivalent". Gélový WC čistič v mimoriadnej kvalite s 
dezinfekčnými účinkami. Má bieliace účinky.

ks 35

Tabletová soľ 25 kg do zmäkčovačov ks 3

Destilovaná voda 5 l ks 12

Cleamen 241 konvektomaty, grily, 5l ks 1

Biolit na liet.hmyz, 300 ml ks 4

Hygienické vreckovky 10x10, 100 ks bal 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa na balenie, dopravu na miesto plnenia, vyloženie na mieste plnenia DSS Púchov - 
Nosice.
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Odberateľ požaduje predložiť katalógový leták s presným obchodným názvom a požadovanými technickými vlastnosťami 
tovaru vo formáte (pdf.) do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy, predložiť podrobný rozpis cien (v € bez DPH, 
€ s DPH) na všetky položky podľa jednotlivých tipov tovarov vo formáte (pdf.).

Za akceptovateľné ekvivalentné plnenie verejný obstarávateľ považuje kvalitatívne rovnaké alebo výhodnejšie plnenie 
spočívajúce v odlišnom technologickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. T. j. z funkčných a 
technologických parametrov špecifikácie tovaru tieto spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované tovary určené.

V položkách, pri ktorých je uvedená konkrétna značka resp. typ, Objednávateľ uprednostňuje tovar ním požadovaných 
značiek, nakoľko zabezpečuje pre zamestnancov overené prípravky na čistenie, dezinfekciu, pranie s ohľadom na rozsah a 
charakter prác objednávateľa.

V prípade, ak zo strany dodávateľa alebo jeho subdodávateľa došlo k naplneniu podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienok OPET, dodávateľ alebo 
jeho subdodávateľa musí/musia byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Plnenie zmluvy/dohody je realizované podľa potrieb objednávateľa na základe objednávok/čiastkových výziev, v ktorých bude 
uvedený predmet zákazky, požadovaný termín a miesto dodania. Fakturácia sa bude realizovať ku každej objednávke / 
čiastkovej výzve samostatne.

Tovar bude dodávaný dodávateľom na odberné miesta odberateľa v termíne do 3 pracovných dní od doručenia objednávky/ 
čiastkovej výzvy objednávateľom. Za doručenie objednávky / čiastkovej výzvy sa považuje aj ich elektronické zasielanie.

Pri zmluve / dohode je zasielanie objednávok / čiastkových výziev na plnenie každým odberným miestom počas platnosti 
zmluvy /dohody stanovené v periodicite 1 – krát za jeden mesiac. Minimálny objem nie je stanovený.

Predmet plnenia bude dodávaný priebežne v pracovných dňoch, na základe objednávok/čiastkových výziev v čase od 7:00 
hod. do 13:00 hod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri zachovaní jednotkových cien a 
predpokladanej hodnoty zákazky (maximálna výška zdrojov). Iné druhy čistiacich výrobkov nad rozsah uvedený v zmluve je 
možné objednať len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi dodávateľom a objednávateľom na základe akceptácie 
ponuky do výšky plnenia tejto zmluvy/dohody a nesmú predstavovať viac ako 10 % z predpokladanej hodnoty zákazky (max. 
výšky zdrojov) zmluvy/dohody.

Iné druhy tovarov nad rozsah uvedený v zmluve je možné objednať len na základe vzájomnej písomnej dohody a na základe 
akceptácie ponuky do výšky plnenia tejto zmluvy/dohody a nesmú predstavovať viac ako 10% z predpokladanej hodnoty 
zákazky (max. výšky zdrojov) zmluvy/dohody.

Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy v termíne do 3 pracovných 
dní po uzavretí zmluvy/dohody.

Objednávateľ doručí dodávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za objednávanie tovaru a za preberanie predmetu
 zákazky v termíne do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy/dohody.

Odberateľ si vyhradzuje odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nesplnenia vlastností, parametrov, kvality alebo po zistení 
poškodenia, ktoré vzniklo pri prevoze tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v pôvodnom mieste dodania tovaru na vlastné náklady.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy/dohody spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný 
predmet zmluvy/dohody poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v opakovaných dodávkach.

Objednávateľ je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom aktualizácie ceny tovaru, za ktorú by bolo možné tovar 
aktuálne nakúpiť na trhu (OPET čl. XVI.) Takýto prieskum musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom dvoch ponúk na 
jednotlivé položky.. Ponuky, ktoré je objednávateľ oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality a 
podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve/dohode.

V prípade, ak prieskumom trhu bude zistená nižšia cena niektorého z tovarov, je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi 
tovar za takto určenú cenu. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa ustanovenia čl. XVI. ods. 
16.1.10 OPET.

Spolu s dodaním tovaru budú kupujúcemu odovzdaný potvrdený dodací list. Faktúra a dodací list budú vystavené pre dané 
odberné miesto a na dodanú časť plnenia zmluvy/dohody.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia tovaru objednávateľovi.

Zmluva /dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 12 kalendárnych mesiacov od momentu jej uzatvorenia, alebo do naplnenia 
finančného limitu, ktorý sa rovná predpokladanej hodnote zákazky (maximálna výška zdrojov), podľa toho, ktorá právna 
skutočnosť nastane ako prvá.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

Cena položiek tovarov je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru a súvisiacimi 
službami.
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Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa uvedených v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a dáva objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy/dohody.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Púchov
Ulica: Nosice 57

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.04.2021 08:57:00 - 31.03.2022 08:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 464,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 357,99 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.04.2021 09:26:01
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Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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