
Rámcová dohoda č. Z20217576_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

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: Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar
Kľúčové slová: Čistiaci materiál, hygienický materiál, drogistický tovar
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiaci materiál, hygienický materiál, drogistický tovar

Funkcia

Predmetom zákazky je dodávanie čistiacich a hygienických potrieb potrebných na čistenie priestorov, plôch a dezinfikovanie 
predmetov, vrátane dopravy a vykládky do miesta dodania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Ajax 1l na podlahy ks 41

Biolit 400 ml muchy a lietajúci hmyz ks 3

Bref WC gel 360 ml ks 5

Cif 500 ml tekutý piesok ks 102

Clin na okná 500 ml - rozprašovač ks 6

Clin na okná 500 ml - náhrada ks 6

Citra čistiaci piesok na riad 400 g ks 5

DAS Mydlový čistič na podlahy 1 l ks 21

Saponát FLOOR na podlahy 1,5 l ks 43

Domestos WC gel 750 ml ks 40

Drátenka nerezová (3ks) 3x15g ks 15

Drátenka kovová veľká ks 40

Fixinela 500 ml ks 151

Fixinela WC čistič 750 ml ks 89
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Guľa na pavučiny bal 6

Oprašovák teleskopický ks 2

Handra Bodentuch 80x60 oranž. ks 130

Handra na podlahu Bodentuch 80x60 ks 65

Handra švédska podlahová 50x60 ks 10

Utierka švédska 40x40 cm, 205 gr. ks 10

Handra z mikro Karo Large 80x50 cm, 260 gr. / bal. ks 80

Jar 900 ml ks 130

Kartáč na podlahu s násadou PVC (ryžák) ks 2

Kefa na radiátor 77 cm ks 5

Kefa na riad hranatá ks 2

Kefa žehlička veľká ks 3

Krém na ruky Indulona modrá Profi 100ml ks 50

Krém na ruky 100 ml nechtík, olivový olej, mandľový olej,
hydratačný s vitamínom E = ISOLDA, LORANA, TIP 
LINE,

ks 100

Krém na ruky Tip Line 100 ml, Anti bakteriálny ks 137

Cleamen 122 PROFI na podlahy s leskom, PVC, lino 5 l ks 4

Kyselina soľná 1 l ks 2

Larrin WC DEO kocka/tuba = 35 ks ks 200

Lenor 1800 ml ks 2

Lucia extra 5 l ks 51

Lumila 500 ml ks 21

Mydlo Hit 100 gr. Aloe vera ks 350

Osviežovač vzduchu 300 ml ks 15

Papier toaletný Economy Harmony 1000 útr. 69 m ks 769

Papier toaletný JUMBO 280 biely 2 vrstvový 360 m ks 32

Utierky papierové ZZ 1-vrstv./250 ks ks 80

Utierky papierové ZZ 1-vrstv./200 útr. 23x23 ks 300

Pasta BHP 500 g ks 276

Prach na pranie BONUX 6 kg = 8 kg ks 7

Prach na pranie Ariel 3,6 kg/48PD ks 3

Prach na pranie Persil 2,925 kg/45PD ks 3

Pulirapid 750 ml ks 11

Pulirapid 750 ml s octom ks 7

Prach na pranie Lanza 3,375 kg ks 2

Prášok Lanza 100 PD ks 1

Raid prášok proti mravcom 250 g ks 2

Rukavice bavlnené Plover, rôzna veľkosť pár 10

Rukavice veľkosť 10/XL červa, gumené rukavice ks 56

Rukavice latex. nepudr. "L"/100 ks v balení = 1 300 ks, 
teda 13 balení bal 13

Rukavice latexové, rôzna veľkosť /100 ks v balení = 5 
000 ks, teda 50 balení bal 50

Rukavice vinylové jednorázové /100 ks v balení = 300 
ks, teda 3 balenia bal 3

Saponát Katka na riad 1 l ks 5

Saponát Katka na riad 5 l ks 6
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Saponát Monk 5 l na riad ks 24

Savo originál 1,2 l ks 126

Savo proti plesni 500 ml (spray) ks 26

Savo WC tekutý čistič 750 ml ks 30

Savo WC gel 750 ml ks 24

Sidolux Universal Soda Power s marseillským mydlom 5 
l ks 5

Sóda kryštalická 1kg ks 50

Mop na podlahu Profi s teleskop. tyčou ks 2

Mop na podlahu ženilkový s teleskop. tyčou ks 3

Náhrada na Mop ks 5

Stierka Vero podlahová biela 55 cm ks 3

Špongia tvarovaná (10ks v balení = 130 ks, teda 13 
balení) 9x7x4,5 cm ks 13

Špongia tvarovaná MAXI ks 25

Špongia tvarovaná na riad JUMBO ks 10

Toro pasta 200 g ks 4

LDPE vrecia 70x110/25 ks - 120 rol. ks 5

vrece LDPE 55x110/130 my číre ks 50

Vrecia do koša 120 L 70x110/15ks/ igelitové Typ 100 
(rol.) rol 4

Vrecia do koša 60 L 60x70 /25 ks, igelitové čierne (rol.) rol 5

Vrecia do koša 120 L, 70x110 /25ks/ (rol.) rol 3

vrecia do koša 80 L, 65x110/5ks 80L igelitové /pevné/ 
(rol.) rol 2

vrecia do koša 240 L /10 ks rol./ typ 80 čierne =3 rolky rol 3

vrecia do koša 57,5 x 100, 70 L, 40 my/25 ks/ = 2 rolky rol 2

vrecia do koša 70 x 110/25 ks/ typ 50 rol 2

WC blok závesný Bref Power Aktiv Pine tuhý 50 g ks 124

Rozprašovač dezinfekcie mechan. PVC fľaša 1 l ks 19

Vedro PVC 12 l s výlevkou ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy

Vrátane dopravy a vyloženia tovaru na miesto plnenia, príručný sklad

Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach, kvality triedy
A

Predmet obstarávania bude dodávaný rámcovo

Dodávateľ do 3. pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú zaplnenie 
predmetu zákazky

Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet na celý predmet zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ do 3. pracovných dní po uzatvorení zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny predmetu obstarávania

Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu
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Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových výziev (objednávok) telefonicky alebo elektronickou poštou. 
Objednávanie bude uskutočňované od 7:00 do 15:00 hodiny. V čiastkových výzvach (objednávkach) bude upresnený rozsah a
množstvo tovaru.

Objednávateľ požaduje dodávanie predmetu zákazky na základe čiastkových výziev (objednávok) do 48 hodín od objednania 
telefonicky alebo mailom

Zmeny cien tovaru je možné meniť len na základe zmien DPH, daňových odvodov a to formou dodatku odsúhlaseného oboma
zmluvnými stranami, takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom účinnosti zmien DPH, daňových odvodov

Odberateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri zachovaní jednotkových 
cien a celkovej ceny predmetu zákazky aj kvôli COVID-19

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi. Splatnosť 
faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky

Požaduje sa, aby bol dodávateľ v deň uzatvorenia zmluvy zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok

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: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov 1129/49

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: zákazka
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 2,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 568,98 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.
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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 12:12:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
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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