
Kúpna zmluva č. Z201820878_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Senior dom Svida
Sídlo: SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika
IČO: 00696323
DIČ: 2020785294
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0547882142

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TATRACHEMA VD
Sídlo: Bulharská 40, 91702 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31434193
DIČ: 2020392957
IČ DPH: Sk2020392957
Číslo účtu: SK8502000000000000215212
Telefón: +4213359001111

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky
Kľúčové slová: Výrobky na čistenie, upratovanie, umývanie, pranie
CPV: 33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 33740000-9 - Výrobky na starostlivosť o ruky

a nechty; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 
39831000-6 - Pracie prostriedky; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39831300-9 
- Čistiace prostriedky na podlahu; 33761000-2 - Toaletný papier

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky

Funkcia

Výrobky na čistenie, upratovanie, umývanie, pranie a hygienu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Toaletný papier WIN 68 m 72ks/bal balenia 2 bal

Prací prášok Lanza svieža vôňa , 6,75 kg ( 90 praní)na 
farebnú bielizeň ks 10 ks

Prací prášok Lanza svieža vôňa , 6,75 kg ( 90 praní)na 
bielu bielizeň ks 10 ks

Prací prášok Palmex 6 kg ( 60 praní) horská vôňa a 
orchidea ks 20 ks

Savo Originál 1L ks 100 ks

JAR - 1l, čistiaci prostriedok na riad, rôzna vôňa ks 50 ks

CP 01 - Floor žltý - antibakteriál 5L Univerzálny tekutý 
prostriedok s mnohostranným použitím ks 15 ks
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Aviváž Lenor 2L rôzne vône ks 20 ks

Mydlo Protex Fresh 100g ks 50 ks

Mydlo Dettol Fresh 100 g ks 50 ks

Hubka na riad s drôtenkou 10ks/bal veľké balenie 50 bal

Fixinela WC gél Extra siná , 750 ml ks 200 ks

Citra s kvetinovou vôňou piesok ks 50 ks

Ajax - čistiaci prostriedok na podlahu, vôňa orgován, 
rôzna ks 50 ks

Clin na okna, rôzna vôňa ks 20 ks

Škrob herbamyl 500ml ks 50 ks

Dratenka nerezová 15 g 3 ks/bal balenie 50 bal

Krém na ruky Isolda Včelí Vosk Q10 hydratačný 100 ml ks 100 ks

Krém na ruky Isolda tea tree oil, ukľudňujúci  100 ml ks 100 ks

Cif Creamen - čistiací prípravok 500 ml ks 50 ks

Kryštalická sóda 1 kg ks 20 ks

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dovoz tovaru v pracovné dni v čase od 8,00 h. do 14,00 h. po predchádzajúcej telefonickej
dohode 1 pracovný deň vopred. 

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za 
položku.

Požadujeme uvádzať na faktúre  za tovar  jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný  e - mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 pracovný deň vopred pred 
dodaním tovaru.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Svidník
Ulica: SNP 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.05.2018 08:00:00 - 24.05.2018 08:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1067,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 008,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 210,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.05.2018 08:56:01

Objednávateľ:
Senior dom Svida
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TATRACHEMA VD
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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