
Kúpna zmluva č. Z201719279_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36880574
DIČ: 1020118979
IČ DPH: SK1020118979
Číslo účtu:
Telefón: 032 64 000 24

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace  potreby
Kľúčové slová: čistiace výrobky na upratovanie
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Čistiace  výrobky na upratovanie 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň do varných 
kanvíc, 150g, 5 sáčkov v krabičke /do kanvíc, práčiek, 
elek. spotrebičov/ obsahuje  kyselinu amidosírovú

ks 20

Účinný mydlový prostriedok s vôňou pomaranča a medu,
na čistenie podláh, dverí, nábytku a  umývateľných  
drevených povrchov, 750 ml, obsahuje menej ako 5% 
neiontové a anionové aktívne látky, mydlo, EDTA a jej 
soli, parfum, Limonene, Benzyl Benzonate

ks 80

Čistiaci spray na nábytok - s dlhodobým antistatickým 
účinkom, 400 ml odstraňuje prach a nečistoty, zloženie: 
5-15% alifatické uhľovodíky, neiónové povrchovo aktívne
látky

ks 40

Univerzálny čistič povrchov, hĺbkovo čistí, neutrálne PH, 
5% aniónových aktívnych látok, neónové povrchovo 
aktívne látky, 1 liter

ks 150
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Vrecia do koša 35 l - PEVNÉ, čierne, rozmery 500 x 600 
mm, 30 ks v roli, 60 mic. rol 100

Vrecia PVC PEVNÉ, hrubé, čierne, 140 lit. / 25 ks v roli, 
60 mic. rol 100

Tekutý dezinfekčný a čistiaci prostriedok /gél/ na WC, 
odtoky, podlahy, 24 hod., 750 ml, zloženie chlórnan 
sodný 4,5g/100g - bieliace činidlo, neiónové a katiónové 
povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum.

ks 70

Kyslý čistiaci prostriedok na vane, umývadlá, 
obkladačky, batérie, WC, odstraňuje  hrdzu a vodný 
kameň a iné usadeniny 500 ml, obsahuje 5-15% 
kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, 
farbivo.

ks 100

Čistiaci prostriedok s alkoholom na sklo - na umývanie 
okien s rozprašovačom 500 ml, obsahuje propán-2-ol 
menej ako 5%, 

ks 120

Odstraňovač vodného kameňa, hrdze, zbytkov mydla 
750 ml, obsahuje zmes kyselín, menej ako 5% neiónové 
povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne 
látky, fosfonáty, parfum, limonene.

ks 50

Prípravok na umývanie riadu odstraňujúci mastnotu - 
vôňa citrónu 500 ml - koncentrovaný, vysoko účinný, 
obsahuje 5-15 % aniónové povrchové aktívne látky, 5% 
neiónové povrchovo aktívne látky, Methylisothiazolinone,
Phenoxyethanol, parfumy Linalool

ks 60

Tekuté mydlo 0,5 l s dávkovačom obsahujúci kolagén ks 20

Ochranný a regeneračný krém na ruky 100 ml 
/univerzálny, nechtíkový, dezinfekčný/ ks 80

Držiak magnetický 40 cm kapsový, priemer 22 mm ks 10

Tyč hliníková eloxovaná 140 cm do magnetického 
držiaka, priemer 22 mm ks 10

Náhrada na mop - ženilková, 43x13 cm ks 50

Rukavice latex - modré tzv. barborky 100 ks/bal. bal 10

Kuchynské utierky v roli - papier, 2-vrstvy, 50 útržkov/ks bal 20

Servítky biele 330 x 330 mm 100 ks/bal., dvojvrstvové bal 100

Servítky farebné 50 ks/bal., dvojvrstvové bal 100

Osviežovač vzduchu , spray 300 ml, citrónová vôňa ks 20

Nožík s reznou čepelkou, vymeniteľná čepelka ks 10

Handra na zem - biela  ks 50

Prachovka univerzál ks 20

Utierka z mikrovlákien 400 x 360 mm /10ks/bal. bal 30

Utierka z mikrovlákien 320 x 340 mm - švédska ks 100

Hubková utierka 3 ks/bal. bal 20

Hubka - malá s drôtenkou 10 ks/bal. bal 20

Metla ciroková, 5-krát šitá, dĺžka 135 cm ks 2

Metlička + lopatka z PVC ks 5

Extrémne pevné 3-vrstvové filtračné vrecká z netkanej 
textílie trieda M. Štandard pre vysávač Karcher T 10/1 ks 70

Dvojvrstvové papierové vreckovky vyrobené zo 100% 
celulózy. Balíček obsahuje 10 ks vreckoviek. Balíčky sú 
balené po 10 do priehľadnej fólie.

bal 30

Antibakteriálne obrúsky 15ks/balenie vhodné pre osobnú
hygienu. Jemné k pokožke, klinicky testované, bez 
alkoholu, nezanechávajú škvrny.

bal 40
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Antibakteriálny gél na ruky, ničí 99,9% baktérií a vírusov 
bez použitia vody s biocídnym účinkom po 60 
sekundách. Ideálny pre použitie na cestách, po použití 
verejných toaliet alebo pred jedlom, balenie 75 ml

ks 20

Vrecká do vysávača ROWENTA PRO 1500W, objem 30l ks 16

Hubka - veľká s drôtenkou 10 ks/bal. bal 15

Utierka na riad 100% bavlna, 50x70 cm ks 30

WC súprava ( kefa + stojan ) PVC ks 50

Umývacia pasta odstránenie nečistôt z rúk priemyselná 
hnedá 450g - obsahuje chloracentamid ks 10

Čistiaci gel na monitor 200 ml s utierkou z mikrovlákna 
bez alkoholu ks 20

Metla PVC s rúčkou ks 5

Čistiaci prostriedok - kuchyňa, s rozprašovačom, 500 ml 
- bez chlóru na hrdzu a vodný kameň, obsahuje menej 
ako 5% neiontové povrchovo aktívne látky, Limonene, 
Linalool, Benzisothiazolinone.

ks 60

Tablety do umývačky riadu 5 v 1;  16 ks/balenie bal 3

Čistiaci prostriedok do podlahového automatu, obsahuje 
alkohol, propan-2-ol, 5-chlor-2-methylisothiazol-3 liter 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, doručenie vzoriek a  dopravu na miesto dodania - 
sídla  objednávateľa  a vrátane vyloženia na mieste plnenia.

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný predmet zmluvy podľa požiadavky objednávateľa, minimálne však 
v 2 dodávkach.

Dodávky predmetu zákazky sa budú uskutočňovať priebežne podľa písomných objednávok objednávateľa vystavovaných 
počas platnosti tejto zmluvy s lehotou  dodania do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky.     

Požaduje sa predložiť "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 3 dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného  názvu tovaru 
(obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta ( rozpis sadzby DPH 
a ceny s DPH a bez DPH) jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby celková cena 
zodpovedala cene uvedenej v zmluve. 

Zmluva sa uzatvára do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny alebo do 31.12.2017 podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dodávateľ   dodá bezplatne do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy  vzorky všetkých požadovaných  tovarov ( z každého 
1 ks).  Pri tekutých  a práškových čistiacich prostriedkoch aj   údaje výrobcu deklarujúce technické parametre ponúkaného 
tovaru. Vzorky  tovarov budú objednávateľom prekontrolované a porovnané podľa Technickej špecifikácie predmetu zmluvy. 
Až po odsúhlasení kvalitatívnych parametrov vzoriek objednávateľom, bude dodávateľovi postúpená objednávka.

  V prípade  neposkytnutia vzoriek alebo nesúladu  tovarov  s Technickou špecifikáciou predmetu  je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť.              

V prípade, ak Objednávateľ zistí, že predložené vzorky  výrobkov nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu zmluvy, 
Objednávateľ vzorky Dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako dôkaz, 
že predložené vzorky nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu požadovanej Objednávateľom.

Nedodanie technického popisu (dokladu výrobcu s údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru) resp.  ak 
údaje  v ňom uvedené  nebudú v súlade s Technickou špecifikáciou predmetu v zmysle Osobitných požiadaviek na plnenie,  
bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty  a s možnosťou využitia inštitútu 
odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi  vzorky tovaru, ktorého parametre nie sú v súlade s technickou 
špecifikáciou predmetu alebo sa takýto tovar  pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú 
pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
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Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov, a to  z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru, 
ceny za ktorú to nie je možné dodať, alebo nesplnením Osobitných požiadaviek a Technickej špecifikácie predmetu Zmluvy. 

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke ( napr. množstvo, druh tovaru) alebo nebude v súlade s 
Technickou špecifikáciou, je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Splatnosť faktúry 30 
dní.Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy a to po každej jednotlivej objednávke.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. 
doplnenej faktúry.Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku. 

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto zmluvy a je nemenná. 

V prípade ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí je Dodávateľ 
povinný doručiť Objednávateľovi  tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po  uplatnení reklamácie.

Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba Objednávateľa uvedie vady tovaru, 
ktorý neprevzal a odoslanie mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po  prevzatí tovaru.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol Objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací 
list podpísaný kontaktnou osobou Objednávateľa (t.j. osobou, ktorá zaslala Dodávateľovi objednávku) bude prílohou každej 
faktúry.

V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša dodávateľ.

Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 
hodín od nahlásenia chyby listom alebo mailom Dodávateľovi.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") prišlo ku zmene ustanovení ZVO  týkajúcich sa 
preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 ZVO  (t.j. splnenie 
povinnosti aktualizácie v Zozname hospodárskych subjektov).

V čase predkladania ponúk musí byť Dodávateľ registrovaný v Registri konečných užívateľov výhod. Od 1.2.2017 nahradil  
Register partnerov verejného sektora doterajší Register konečných užívateľov výhod. Dodávateľ zapísaný v tomto registri je 
považovaný za subjekt zapísaný do Registra partnerov verejného sektora. 

Dodávateľ  najneskôr do 31.7.2017 je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona  č. 
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZRPVS") a podať 
návrh na zápis za účelom zosúladenia  zapísaných údajov. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz partnera 
verejného sektora z registra podľa ZRPVS.

Ak v momente uzatvorenia zmluvy  nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO  a ZRPVS, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu  Dodávateľa 
do tohto registra. Dodávateľ má možnosť túto povinnosť splniť v lehote 30 dní od momentu uzavretia zmluvy. V takom prípade 
lehota dodania začína plynúť odo dňa  nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2017 13:05:00 - 29.12.2017 13:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1956,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 330,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 797,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.04.2017 14:04:01

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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