
Rámcová dohoda č. Z20222765_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Sídlo: Lipová č.474, 94102 Lipová, Slovenská republika
IČO: 00587052
DIČ: 2021059524
IČ DPH:
Telefón: 421356572284

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Mário Drahoš
Sídlo: Titváň 39/14, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika
IČO: 53103092
DIČ: 1076034190
IČ DPH: SK1076034190
Bankové spojenie: IBAN: SK5002000000004314882251
Telefón: 0904709012

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na 
toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na 
čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne 
čistiace prostriedky 

Kľúčové slová: Čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, umývacie prostriedky, odmasťovacie 
prostriedky, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, leštiace prostriedky, latexové 
rukavice, vedrá, handry, zmetáky, špongie.

CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 
39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831500-1 - Čistiace prostriedky na autá; 39832100-4 - 
Čistiaci prášok na riad; 39831220-4 - Odmasťovacie prostriedky; 39831000-6 - Pracie 
prostriedky; 39831200-8 - Saponáty; 39831210-1 - Saponáty na umývanie riadu; 
18424300-0 - Jednorazové rukavice; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 39224000-8 - 
Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 39224330-0 - Vedrá; 39224320-7 - Špongie; 
39224310-4 - WC kefy; 39224350-6 - Lopatky na smeti; 39542000-3 - Handry; 60000000-8 
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, 
čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na 
podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky

Funkcia

Čistiace a dezinfekčné výrobky na upratovanie vhodné do administratívnych, hygienických, školských a kuchynských 
priestorov, pričom musia byť dodržiavané hygienické normy.

Univerzálne čistiace prostriedky s dlhotrvajúcou vôňou s obsahom  zložiek na odmastnenie.

Vhodné na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu.

Prostriedky určené na ručnú aplikáciu.

Leštiace prostriedky na nábytok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Tekutý prostriedok na odstránenie vodného kameňa z 
pračiek ks 20

Aviváž objem 1 l, koncentrát s postupne sa uvoľňujúcou 
vôňou SILAN, LENOR alebo ekvivalent ks 120

Tekutý prípravok na odstraňovanie škvŕn na farebnú 
bielizeň, objem 1 l, VANISH alebo ekvivalent ks 80

Prášok na pranie univerzálny bezfosfátový na bielu a 
stálo farebnú bielizeň, 15 kg - výlučne pre profesionálne 
použitie- vhodný pre všetky pracie stroje a teploty- 
použiteľný pre každú tvrdosť vody,Taxat star alebo 
ekvivalent minimálne zloženie:≤15->30% zeolity, 
≤5->15% bieliaci prostriedok na báze kyslíka, <5% 
aniónové povrchovo aktívne látky, neionové povrchovo 
aktívne látky, mydlo, polykarboxyláty, enzými, optické 
zosvetľovače, parfum iné: uhličitan sodný, ihibítor 
penenia, inhibítor šednutia, inhibítor korózie

kg 1320

Tekutý prípravok na predpieranie a bielenie bieleho a 
stálofarebného prádla 5 l SAVO PEREX, alebo 
ekvivalent

ks 200

Škrob tekutý 0,5 l ks 30

Sóda kryštalická 1 kg, zloženie: dekahydrát uhličitanu 
sodného ks 60

Mydlo na pranie ks 300

Prípravok na namáčanie prádla 700 g ks 200

Koš na prádlo ks 5

Prípravok na umývanie riadu s koncentrovaným 
odmasťovacím účinkom 0,9 l  minimálne zloženie :menej
ako 5% neinóvé tenzidy, viac ako 5% anfolytické tenzidy
15-30% aniónaktívne tenzidy, / JAR/  alebo ekvivalent

ks 450

Prípravok proti zamŕzaniu skiel na aute ks 2

Prípravok na čistenie motora v aute ks 2

Auto šampón ks 2

Špongia na auto ks 2

Jelenica na auto ks 2

Zimná posypová soľ ks 2

Čistič odpadov 500 g, zloženie: hydroxid sodný, SIFO 
alebo ekvivalent ks 15

Prípravok na ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu 
aerosolový 400 ml ks 10

Chrániaca podložka do postele ks 100

Vrecia na odpad, zaťahovacie 35 l, 500 x 600 mm/ 0,04 
mm ks 1200

Vrecia na odpad, zaťahovacie 60 l, 600 x 720 mm ks 600

Krém na ruky 100 ml ks 150

Zubná pasta 100 ml ks 20

Zubná kefka médium ks 20

Šampón na vlasy na všetky druhy 1 l ks 20

Šampón na mastné vlasy a lupiny 400ml ks 20

Jednorázové žiletky so zvlhč.pásikom 3 čepele 12 ks v 
balení bl 10

Pena na holenie 300ml ks 10

Voda po holení 100 ml parfumovaná ks 10

Vatové tyčinky 200ks v balení bl 20

Kúpeľová špongia ks 20

Nožničky na nechty špicaté z dlhotrvajúcej ocele ks 10
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Pena do kúpeľa 1 l ks 20

Sprchový gél 250 ml ks 10

Antiperspirant 150 ml ks 10

Detský zásyp ochranný proti zaparením ks 20

Vlhčené obrúsky čistiace bez alkoholu 72 ks v balení bl 20

Hygienické vreckovky 3 vrstvové bl 20

Osviežovač vzduchu aerosolový 300 ml ks 500

Papier toaletný 3 vrstvový, 17,6 m v kotúči ks 500

Prostriedok na čistenie rúr ,grilov a konvektomatov 500 
ml ks 12

Soľ tabletovaná do automatického zmäkčovača ku 
konvektomatu ks 10

Čistiaci prostriedok ku konvektomatu v spreji 300 ml ks 5

Čistiaci prípravok na odstránenie vodného kameňa a 
vápenca v konvektomate/aj v umývačkách riadu/ 
PULSAR-KALK -FREE/ výrobca Werner-Mertz/ 10 l

ks 2

Drátenka nerezová 40g ks 120

Fólia potravinárska rolka 30m x 29 cm ks 10

Utierka na riad SUPERCLEAR , 40 x 35 cm ks 200

Obrúsky biele jednovrstvové 33x33 cm bl 200

Zvon gumený na WC ks 10

Kefa na čistenie WC ks 10

WC blok - rôzne vône ks 200

Čistiaci prostriedok na WC ks 50

Lopatka PVC so zmetákom ks 10

Vedro , PVC  pevné, 10 l ks 10

Set mop na upratovanie väčších plôch ks 6

Náhrada na mop set ks 12

Metla ciroková 5x šitá ks 10

Zmeták s násadou ks 20

Zástera gumená ks 10

Rukavice upratovacie, LATEXOVÉ, veľ. L, M (pár) pár 150

Rukavice upratovacie, VINILOVÉ, veľ. L, M (pár) pár 150

Rukavice LATEX bez púdru, veľ. XL 100 ks/bal. bl 500

Sáčky do koša 600 x 800 mm, 35 mm, bal. 25 ks/rol. ks 60

Vrecia na ťažký odpad 100 x 125 cm, 240 l, pevnosť 100
mi, 10 ks/rolka LDPE čierne rol 100

Vrecia na ťažký odpad 100 x 125 cm, 240 l, pevnosť 100
mi, 10 ks/rolka LDPE modré rol 100

Prípravok na umývanie podlahy - bezchlórový 1,5 l ks 200

Utierka švédska 40x40cm, 240g/m2 ks 20

Prachovka flanelová 30 x 30 cm, 110 g/ cm2 ks 50

Handra na podlahu biela tkaná 60 x 70 cm ks 100

Univerzálna utierka ks 200

Toaletné mydlo ks 200

Mydlo tekuté dezinfekčné antibakteriálne 5 l ks 80

Tekutý prostriedok na čistenie kobercov 1 l ks 5

Leštiaci prípravok na nábytok 0,5 l ks 5

Prášok čistiaci na vane a riad 550 g ks 100
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Tekutý čistiaci piesok 1000 g ks 30

Prípravok na umývanie okien 500 ml ks 40

Prípravok tekutý v spreji na odstránenie plesní v 
domácnosti s dezinfekčným účinkom 0,5 l, SAVO alebo 
ekvivalent

ks 8

Prípravok na čistenie umyvadiel, WC, obkladačiek, 
nerezu, vodovodných batérií, objem 500 ml, FIXINELA 
alebo ekvivalent

ks 100

Tekutý dezinfekčný prostriedok na podlahy 1 l ks 200

Univerzálny práškový chlórový dezinfekčný  prostriedok, 
CHLORAMÍN alebo ekvivalent 1 kg ks 100

Náhrada do strojčeka CERESIT ks 2

Biolit-tekutá náplň do el.odparovača ks 8

Papierové utierky v rolke, vhodné do zásobníka W 1, 
dvojvrstvové, šírka rolky 19 cm, výška 20,7 cm, priemer 
rolky 20 cm, počet útržkov 440, návin rolky 115 m

ks 6

Dezinfekčný prostriedok na ruky bez oplachovania 5 l 
balenie 70% alkoholu ks 10

Dezinfekčný prostriedok na predmety a povrchy 70% 
alkoholu 5 l ks 10

Prípravok na rýchlu povrchovú a plošnú dezinfekciu 
postrekom Incidur spray s aplikátorom 500 ml ks 10

Alkoholový dezinfekčný prípravok na ruky (plne 
virucídny, na báze alkoholu, šetrný k pokožke) 5 L ks 10

Tekutý dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu 
hygienických zariadení 5l ks 5

Kvapalný koncentrovaný čistiaci prostriedok  na plošnú 
dezinfekciu 1 l Incidur ks 5

Náhrada do strojčeka CERESIT ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 67 Prostriedok na čistenie podláh
účinný na mastnotu, špinu, ONT - Odour Neutralising Technology, 
parfumovaný univerzálny čistiaci prostriedok na rýchle denné 
umývanie podláh bez politúry, stien, náterov, laminátov, plastov

Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku 
alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z dôvodu 
garantovania technických vlastností a kvalitatívnych 
parametrov tovaru

pripúšťa sa tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť 
ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších technických 
vlastností a kvality.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požadujeme priložiť kópiu výpisu z Obchodného registra, resp. Živnostenského registra.

Dodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 315/2016 Z.z.

Vrátane dopravy do miesta plnenia a vyloženia tovaru.

Požadujeme zadať jednotkovú cenu za tovar zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta vrátane DPH a všetkých 
nákladov spojených s dodaním.

Predmet plnenia bude dodávaný postupne  na základe objednávok a v termíne určenom objednávateľom.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien,
DPH a celkovej ceny s DPH.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Predpokladané množstvo a sortiment predmetu kúpy, uvedené v predmete, sa považuje za približné, orientačné a môže sa 
počas platnosti zmluvy zmeniť podľa reálnych potrieb kupujúceho. Zároveň si obstarávateľ vyhradzuje právo neodobrať všetko
uvedené množstvo a sortiment.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predávajúci berie na vedomie a nebude
požadovať od odberateľa preddavok na kúpnu cenu. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/ 2004 v znení neskorších predpisov.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami.

Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy EKS.

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený tovar alebo tovar, ktorý nebude dodaný v zmysle technickej 
špecifikácie predmetu zákazky, uvedenej v zmluve. Takýto tovar objednávateľ nebude akceptovať a má právo odstúpiť od 
zmluvy. Následne objednávateľ vyhotoví negatívnu referenciu.

Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu/faktúry, z
dôvodu zamedzenia prípadnej reklamácie.

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, príp. EN a všeobecne záväzným právnym 
predpisom. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 35 % výrobcom stanovenej 
expiračnej doby a počas expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými normami. Tovar musí byť
nový, doposiaľ nepoužitý.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Lipová
Ulica: 474

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: zakázka
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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 900,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222765

V Bratislave, dňa 05.04.2022 12:08:01

Objednávateľ:
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Mário Drahoš
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222765


Zákazka


Identifikátor Z20222765


Názov
zákazky


Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na
toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry
na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky,
rôzne čistiace prostriedky


Verejný
detail
zákazky


https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321863


Dodávateľ


Obchodný
názov Mário Drahoš


IČO 53103092


Sídlo Titváň 39/14, Veľké Zálužie, 95135, Slovenská republika


Dátum a
čas
predloženia


5.4.2022 4:26:27


Hash
obsahu
návrhu
plnenia


GnEz5TwSbwFcz0cAA/pi6D2Cwt6i6iNhB2DXM51E+Pw=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
podla zadania


Prílohy:
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