
Kúpna zmluva č. Z20193456_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Číslo účtu: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
Sídlo: Južná trieda 78, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 14382857
DIČ: 1020647342
IČ DPH: SK1020647342
Číslo účtu: SK8009000000000443849417
Telefón: 0557292931

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2019
Kľúčové slová: Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, umývacie prostriedky,

odmasťovacie prostriedky, mopy, handry 
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39812000-7 - Leštidlá a krémy; 39830000-9 - 

Čistiace výrobky; 39831000-6 - Pracie prostriedky; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na 
riad; 39833000-0 - Protiprachové prostriedky; 18141000-9 - Pracovné rukavice; 
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 2019

Funkcia

Čistiace , hygienické a dezinfekčné prostriedky na osobnú hygienu a upratovanie priestorov objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

CIF cream 500 ml ks 130

CIPRO prášok ks 63

FIXINELA 500 ml ks 110

JAR 500 ml ks 321

MERKUR 600 g ks 266

FAX toaletné mydlo ks 206

OKENA 500 ml ks 29

Clin 500ml (spray) ks 8

SAVO originál 1L ks 51
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Krém na ruky ks 150

AJAX 1L ks 121

ŽABKA prášok ks 220

HANDRA na podlahu veľká / tkaná ks 65

ŠVEDSKA utierka ks 95

Prachovka plienkova ks 40

Hubka na riad balenie 10 ks balenie 50

Kefa WC sólo ks 14

Rukavice pre domácnosť pár 94

Rukavice pracovné semišové M pár 40

Rukavice pracovné semišové L pár 42

Rukavice bavlnené pár 62

Kefa na skúmavky priemer 10mm ks 26

Kefa na skúmavky priemer 15mm ks 20

Kefa na fľašu priemer 40mm ks 21

Kefa na fľašu priemer 60mm ks 21

Plastový nákupný kôš na prenos skla ks 2

Lavor plastový 10 L ks 5

Mydlo dezinfekčné ks 40

Rýchloutierka (viskózna prachovka) balenie 3ks balenie 70

Chloramin 1 kg kg 30

Ryžak na palicu ks 2

Metla priemyselná s násadou ks 6

Násada šrubovacia drevená ks 2

Portviš PVC s násadou ks 9

Pronto spray 250ml ks 2

Solvina 450g ks 10

Hydroxid sodný perlický 1kg kg 2

Žabka prášok ks 220

Chňapka kuchýnska ks 5

Vedro plastové -pevné 10L ks 13

Vedro pozinkované cca 10L ks 5

Savo proti plesni 1L ks 3

Mydelnička na mydlo PVC ks 5

Lumila ks 10

Prosavon tekutá umývacia emulzia s antibakteriálnymi 
prísadami bal=1L ks 10

Teny prášok ks 15

Zastera pogumovaná textilná - dlhá ks 4

Špongia na auto (väčšia) ks 5

Autošanpón s voskom (cca 800ml a viac) ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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*V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti  za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

*Dodávateľ nepostúpi pohľadávku z toho zmluvného vzťahu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 
Písomná zmluva o postúpení pohľadávky dodávateľa inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa §
39 Občianskeho zákonníka neplatná.

*Objednávateľ požaduje v predmete zákazky tovar nový, doposiaľ nepoužitý, neopotrebovaný.

*Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením a všetky ďalšie možné náklady 
spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia

*Objednávateľ požaduje predmet zákazky zložiť, uložiť podľa pokynov pracovníka povereného objednávateľom na prebratie 
predmetu zákazky.

*Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky,  riadne a včas do sídla objednávateľa  alebo na miesto určené v objednávke.

*Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia 
termínov a rozpisov pred prvou dodávkou.

*Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy analýzu výslednej vysúťaženej ceny predmetu zákazky (všetkých jej 
položiek), v podobe merná jednotka, cena za mernú jednotku, cena bez DPH za mernú jednotku, DPH za mernú jednotku, 
cena s DPH za mernú jednotku

*Objednávateľ požaduje v prípade potreby realizovať dodanie tovaru podľa jednotlivých objednávok v súlade s potrebami 
objednávateľa.

*Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky.

*Objednávateľ požaduje predmet zákazky dodať podľa rozpisu objednávateľa, poverenej osobe proti podpisu na dodacom 
liste, ktorý bude súčasťou faktúry.

*Objednávateľ požaduje, aby faktúra za dodanú časť predmetu plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH, 
sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.

*Fakturácia bude realizovaná na základe objednávok skutočného objemu predmetu zákazky  resp. skutočného dodania 
predmetu zákazky alebo služieb.

*Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.

*Splatnosť faktúry 14 dní

*Objednávateľ požaduje od dodávateľa aby s tovarom boli zaslané aj karty bezpečnosti, certifikáty kvality doby expirácii ak sa 
vzťahujú k tovarom, ako aj návody na použitie v slovenskom jazyku pokiaľ takýto návod nie je k dispozícii.

*Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.

*Za predmet reklamácie a závažne porušenie sa môžu a považovať, poškodené obaly prevozom, iné ako dohodnuté 
množstvá, samotné poškodenia tovarov, iné ako dohodnuté a objednané tovary a množstvá.

* Reklamácia bude prebiehať písomnou formou alebo mailom, ktoré vyplní odberateľom poverená osoba. Tovar na reklamáciu
bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a pripravený na prevzatie dodávateľom. 

*Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť max. do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom termíne
bude objednávateľ služby požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.02.2019 07:00:00 - 31.12.2019 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 081,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 498,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.02.2019 15:48:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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