
Kúpna zmluva č. Z20177726_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Sídlo: Republiky 22, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00647748
DIČ: 2020689319
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0481800000007000485644
Telefón: 0905696615

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LEON global s.r.o.
Sídlo: Svätoplukova 15, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 36284238
DIČ: 2022161581
IČ DPH: SK2022161581
Číslo účtu: SK 94 0900 0000 0001 8615 1690
Telefón: 0336408205

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace, dezinfekčné a hygienické  prostriedky
Kľúčové slová: čistenie, dezinfekcia, hygiena , čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky 
na ruky a servítky

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jar 900 ml LEMON ks 90

Jar Professional SENSITIVE 5 l ks 4

Ajax na podlahu 1 l ks 14

Cif cream citrónový 500 ml ks 15

VAN Citrón čistiaci prášok 500 g ks 20

Citra 400 g ks 20

Fixinela 500 ml ks 15

Fixinela WC gél 750 ml ks 36

Gril pur 500 ml ks 10

Sifo čistič odpadov 500 g ks 21

Osviežovač vzduchu WC spray 300 ml ks 42

Mydlo toaletné 100 g ks 10
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Tekuté mydlo 5 l ks 3

Tekuté mydlo antibakteriálne 5 l ks 3

Krém na ruky INDULONA modrá 100 g ks 34

Krém na ruky Isolda regeneračný s aloe vera 100 ml ks 20

Bonux prášok na pranie 6 kg 80 PD ks 40

Aviváž Quanto Fresh Alps 5 l ks 12

Aviváž Lenor 2 l ks 10

Vanish na škvrny farebné prádlo univerzál 1 l ks 3

Sóda kryštalická 1 kg ks 24

Škrob na prádlo Levandula 500 ml ks 30

Clin na okná 500 ml s rozpašovačom ks 16

Savo perex 1 l ks 18

Savo prim 1 l ks 36

Krezosan Fresh 950 ml ks 29

Prášok do umývačky riadu 2,5 kg Finisch Power Powder
citrón ks 17

Soľ do umývačky riadu 1,5 kg ks 18

Leštidlo do umývačky riadu 800 ml ks 15

Umývací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu 
RM Clean 12 kg ks 2

Oplachovací prostriedok RM RINSE 10 kg ks 2

Servitky biele 33 x 33 jednovrstvové 100 ks v bal. ks 40

Toaletný papier Tento Economy 68 m/kotúč ks 396

Utierka superclear 40 x 35 cm ks 60

Utierky Schwamm Tuch 10 ks v balení bal 10

Handra na podlahu 70 x 60 cm tkaná ks 50

Potravinová fólia priemyselná 45 cm, 300 m ks 8

Hubka anatomická 8,5 x 7 x 4,5 cm, 5 ks v balení bal 30

Drôtenka nerezová na riad špirála 3 ks v bal. bal 10

Vrecia do koša 50 x 60 cm/ 25 ks v rolke rolka 35

Vrecia do koša 70 x 110 cm/ 25 ks v rolke rolka 20

Mikroténové vrecko 300x400/50 ks v bal./hrúbka 12 my/ bal 20

Mikroténové vrecko 200x300/50 ks v bal./hrúbka 12 my/ bal 20

Mikroténové tašky nosnosť 5 kg, 200 ks v rolke rolka 4

Rukavice jednorazové nesterilné pudrované vinylové 
100 ks v bal. veľ. M bal 30

Rukavice jednorazové nesterilné pudrované vinylové 
100 ks v bal. veľ. L bal 30

Gumené rukavice Starling veľ. L ks 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky zahrnie do nej dopravné náklady na dodanie 
predmetu zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti 
spojené s plnením zákazky.

Požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy s jednotkovou a celkovou cenou pre každú 
položku bez DPH a s DPH na 2 desatinné miesta. 

Požaduje sa, aby dátum spotreby tovaru bol minimálne do 31. 5. 2017

Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a s DPH na 2 desatinné miesta, počet jednotiek 
vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za 
položku, zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Republiky 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.03.2017 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

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: 1 457,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 749,00 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.02.2017 12:40:02

Objednávateľ:
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LEON global s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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