
Kúpna zmluva č. Z202110968_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Mariánska ulica 17, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350
Telefón: 00421465422412

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, hygienické a dezinfekčné prostriedky 
Kľúčové slová: čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky
CPV: 33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 

24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 

Funkcia

Predmetom zákazky je nákup spotrebného tovaru - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. V cene zákazky je zahrnuté
aj dodanie vrátane dopravy na miesta dodania, vyloženie v skladových priestoroch a prevzatie tovaru zodpovednou osobou. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jar 900 ml, čistiaci prostriedok na odstránenie mastnoty,
zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % 
neiónové povrchovo aktívne látky

kus 248

Domestos WC 750 ml, dezinfekčný a čistiaci prostriedok,
zloženie: menej ako: 5% neiónových povrchovo 
aktívnych látok; 5% mydlo; 1% NaOH, chlórnan sodný

kus 236

Fixinela 500 ml, odstraňovač vodného kameňa, zloženie:
5-15% kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový 
tenzid, farbivo

kus 235

Fixinela tablety do pisoára 1 kg, zloženie: 5-15% 
neiónové povrchovo aktívne látky, 15-30% aniónové 
povrchovo aktívne látky, parfum, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, LIMONENE, EUGENOL, 
BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, 
COUMARIN,farbivo.

kus 14
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Cif biely 500 ml, tekutý, abrazívny čistiaci prostriedok, 
zloženie: menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne 
látky, mydlo, parfum, limonene, neiónové povrchové 
aktívne látky

kus 143

Clin 500 ml, čistiaci prostriedok s rozprašovačom na 
okná, zloženie: parfum, preservative 
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone)

kus 76

Bref tekutý WC gél 360 ml, gélový čistič WC so 
závesom, kus 35

Toaletný papier JUMBO 19cm ,2 vrstvový biely 100% 
celulóza, návin 120 m kus 256

Toaletný papier 2-vrstový, kus 1102

Savo originál 1000 ml,  dezinfekčný prostriedok, 
zloženie: menej ako 5% chlórnan sodný kus 168

Tekuté mydlo, 5000 ml (náplň do dávkovačov) kus 24

Hubky na riad, 1 balenie/5 kusov kus 42

Utierky papierové, 1-vrstvové biele 5000 kusov/balenie kus 2

Švédska utierka na umývanie, utieranie 30 x 35 cm, 
zloženie: 80% polyester, 20% polyamide (farba podľa 
ponuky dodávateľa) 

kus 116

Polyetylénové vrecia na odpad, 50 cm x 60 cm, 1 
rolka/25 ks, 0,025u, objem 30-35 l kus 147

Polyetylénové vrecia na odpad, 70 cm x 110 cm, 1 
rolka/25 ks, 0,035u, objem 120 l kus 97

Gumené latexové rukavice pre upratovacie práce, 
veľkosť "M" kus 40

Handra na podlahy, tkaná, rozmery 60 x 70cm, zloženie:
80% viskóza, 20% polyamide (farba podľa ponuky 
dodávateľa)

kus 130

Sense, osviežovač vzduchu, 300 ml kus 40

Indulona 100 g, regenerujúci, upokojujúci a zvláčňujúci 
ochranný krém na ruky kus 190

Ajax čistiaci prostriedok na okná, 500 ml kus 2

Gumené latexové rukavice pre upratovacie práce, 
veľkosť "L" kus 45

Krezosan Fresh 950 ml - tekutý čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok na podlahy a zariadenia s baktericídnimi a 
fungicídnimi účinkami 

kus 50

Indulona nechtíková 100 g, regenerujúci, upokojujúci a 
zvláčňujúci ochranný krém na ruky s obsahom nechtíku kus 170

Ambi Pur spray osviežovač vzduchu 300 ml kus 34

Handra tkaná 60x50 cm kus 31

Utierka vyrobená z mikrovlákna 40x40 cm kus 30

BONUX univerzálny prach na pranie, zloženie: 5-15% 
aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% 
neiónové povrchovo aktívne látky, 6 kg, možnosť prať pri
teplote 95 - 30 °C

kus 30

Ajax floral fiesta 1000 ml, univerzálny saponátový 
prípravok na umývanie podlahy, zloženie: 5-15% 
aniónaktívne tenzidy, menej ako 5% amfolytické tenzidy

kus 145

Savo na plesne, kvasinky, riasy s dezinfekčnými a 
bieliacimi účinkami - rozprašovač, 500 ml kus 27

Solvik, 500g, pasta na umývania silne znečistených rúk kus 124

Toaletné mydlo kusové, 100 g, balené kus 170

Pledge wood, sprej na leštenie nábytku s antistatickými 
zložkami, 250 ml kus 19
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Cilit Bang, čistiaci prostriedok na čistenie sanity, obkladu
a dlažby, 750 ml kus 35

 Tuhý WC blok Bref Power Aktiv, 3 x 50 g kus 13

Sifo granule 500 g, čistič sifónov umývadiel, výlevok, 
WC a kuchynských drezov, zloženie: hydroxid sodný 
(EC 215-158-5)

kus 47

Vreckovky hygienické vyťahovacie, biele, 2-vrstvové, 
200 ks/1 balenie , v kartóne kus 66

Utierka vyrobená z mikrovlákna 60x60 cm kus 39

Chiroderm spray 115ml, tekutý dezinfekčný alkoholový 
prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk a 
dezinfekciu pokožky 

kus 30

Dettol tekuté mydlo s dávkovačom 250 ml kus 58

Repelent proti hmyzu s rozprašovačom 150 ml kus 80

Opaľovací krém SPF 15, 150 ml kus 80

Gumené latexové rukavice odolné voči kyselinám a 
lúhom, veľkosť "L" kus 14

Biolit UNI 007 Sprej proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu 
300 ml kus 10

Polyetylénové vrecia na odpad, 70 cm x 110 cm, 1 
rolka/15 ks, 0,070u, objem 120 l kus 151

Monteráček, 500 g, prací prostriedek na báze 
mazľavého mydla, s obsahom komplexotvorných látok, 
ethoxylovaného alkoholu, fosfátu, rozpúšťadla, sódy 
doplnkových látok

kus 6

Oxykvart - dezinfekčný prostriedok 5 kg, tekutý 
dezinfekčný prostriedok na báze peroxidu určený na 
dezinfekciu plôch bez obsahu aldehydov

kus 5

Tablety do umývačky riadu, 100 kusov/1 balenie kus 1

Soľ do umývačky riadu, 1 kg kus 1

Leštidlo do umývačky riadu, 250 ml kus 1

Sanytol dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy, 1000 
ml kus 65

Sandik, 750 ml kus 10

Sanytol, dezinfekčný gél, 250 ml kus 56

Sanytol, dezinfekčný univerzálny čistič, sprej, 500 ml kus 6

Univerzálny dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, 
obsah etanolu minimálne 70 %, 5000 ml kus 15

Handra plienková, 40x35 ,99% bavlna, 1% polyester kus 7

madel pulirapid classico biely 750 ml. vodn7 kameň kus 10

savo bez chlóru viacúčelový sprej 700 ml kus 13

Rukavice Ansell 8,5-9 L kus 4

Pronto proti prachu, neutrál,  400 ml kus 4

viacúčelová hubková utierka 5 ks v bal. kus 5

zmeták dr. otv. 40 cm kus 6

násada dr. zav. 120 cm kus 6

papierové utierky do zásobníkov (100 ks/bal.) kus 256

náhrada na mop, bavlnený, 180 g kus 5

vedro PVC , 8 L kus 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet po jednotlivých položkách do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dátum spotreby (expirácie) jednotlivých druhov tovaru je minimálne 24 mesiacov odo dňa doručenia predmetu zákazky.

V prípade nedodržania technických špecifikácií, lehoty plnenia alebo iných porušení osobitných požiadaviek zo strany 
dodávateľa, môže objednávateľ požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každé jedno 
porušenie nad rámec Obchodných podmienok elektronického trhoviska. 

Miestom dodania predmetu zákazky sú skladové priestory 4 mestských športovísk, 1 domu smútku, 1 prevádzky viacerých 
stredísk spoločnosti a 1 sídla spoločnosti.

Dodávateľ predloží k jednotlivým položkám aj karty bezpečnostných údajov do 7 dní od uzavretia zmluvy.

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: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.06.2021 12:39:00 - 11.06.2021 12:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5355,0000

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: 4 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 997,60 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.
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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 elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.06.2021 08:36:01

Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
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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