
nÁucov n zvtLUvA NA DoDANIE TovARU

,, lďalej len ,rzmlava"l
IJzatvorcnápodl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonnika, §3odst. 2 a §1l Zákonaé.2512006

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoqých zákonov meďzi fýmito

zmluvnými stranami

čt. t.

Zmluvné strany

Objednávatel': Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topol'čany

17. novernbra 118011 6, 955 01 Topoťčany

Zastipená; Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditefkou školy

rČo:oo 160 44O

DIČ: 20 2129 1415

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Čírlo účtu: 700031268/8180

IBAN: SK 33 8180 000000 7000312268

(ďalej len,, obj ednávate ť')

Dodávatel' : Miroslav Gieci KG-KAI\S

Zapísartý v Živ.registri č. 67 511993

Zastúpený: Miroslavom Giecim, majiteťom

tčo: 33 I42 653

DIč: 10 20 44 75 60

Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa

čí.lo účtu: 507046921010900

IBAN: SK 57 0900 000000 5070469210

(d'alej len,, dodávateť')

$-



preambula

Objednávatel'na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil verejné obstarávanie podťa §
9,ods.9 zákonaě.25l2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niekto4ých
ziákonov v zneni neskorších predpisov, ktorej viťazom sa stal dodávateť.

čt. rrr.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie čistiacich a hygienických potrieb priebežne, nazáklade
telefonickej, elektronickej objednávky alebo podl'a osobného qýberu v zmysle predloženej
cenovej ponuky. Množstvo arczsah predmetu zmluvy pre obdobie plnenia zmluly
predstavuje: viď prílohu č. 1 - tabul'ku Cenová ponuka.

1.

čt. ry.

Dodacie podmienky

Pri plnení teito znllurr sa dodál-aíe|'za-rázuje dodržiavat'r,šeobecné zá.rázné platné
::e;::s., : technicke norTn\ určené pre obstarár-aný tovar.

\1lestt nr dodania je : Gl mnázium. Ul. 17 . novembra i 180. Topol'čanoch
htlsp,_Tdárske oddelenie na prízemí budovy školy.

Predmet zmlur'1, sa bude realizovat' na základe požiaďaviek zo strany objednávatel'a.

Obj ednávatel' neposkýuj e finančný preddavok.

čt. v.

Cena a platobné podmienky

Cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
NR SR ě. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia
Predmetu zmluvy bez DPH a vrátane DPH v eurách po položkách je uvedená
v tabufke v prílohe zmluvy.

Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohťadnené všetky súvisiace náklady
(doprava, resp. iné). Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.

Cena je splatná nazáklade faktúr dodávateťa, ktoré budú objednávateťovi odovzdané
súČasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
a Špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre
ÚČely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy
zúčtu objednávateťa na účet dodávatela.

4.
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čt. vl.

Možnosť a spósob úpravy ceny

1. Cenu za dohodnuté služby je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:
al zmeny colných a daňových predpiiov, DPH, alebo

preukánateťnej zmeny ceny tovaru určenej výnobcom, alebo

iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (tj" dóvod zmeny

kůpnej ceny musí bý prelkazateíný).

čt. vII.

Osobitné dojednania

1. Objednávateť si vyhradzuje právo odmietnut' prevziať predmet zmluvy zdóvodu
nedodrŽania podmienok dodania tovatu vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej
dob1. kedl dodár atel' ponúkne riadne plnenie, pokiať sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

Reklanrácia na zIú alebo neúplnú dodávku a na skryté vady, ktoré sa neodhalia pri
Preberaní tovaru bude dodávatel'om bezplatne vybavená do 48 hodín od prevzatia
reklamol,aného tovaru od objednávateťa"

čt.vttt.

Zmluvné pokuty
V PdPade omeŠkania so zaplatením faktury je dodávateť oprávnený objednávatel'ovi
fakturovať vrokzomeškaniavo výške 0.02%zdlžnej čiastky zakaždý deň omeškania
zadeí Úhrady sa považuje dátum odpisu pdslušnej čiastky ztlěfuobjědnávateťa.

Ak dodávateť nedodrží termín plnenia, dohodnuli v tejto zmluve, uhradí objednávate
ťovi zmluvnú pokutu vo qýške 0,020^ zceny predmetuzmluvy.

Zmluvné Pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinnástrananezávisle na tom, či
a v akej výŠke vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktoru je možnévymáhať
samostatne.
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cl

1.

2,

a
J.



1.

Cl. Ix.

. Práva a povinnosti zmluvných strán

Objednávatel' je povinný predmet obstarávania objednať formou písomnej alebo

telefonickej objednávky, kíorú doručí objednávateťovi najneskór do 24 hodín pred

dovozom tovaru, pokial'sa nedohodnú inak.

Dodávateť je povinný dodať predmet tejto zmluvy do 3 dní od obžrania elektronickej
alebo telefonickej objednávky, čo objednávatet potwdí podpísaním dodacieho listu
alebo faktury.

čr. x.

Spoločné a záverečné ustanovenia

i. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ích závázkový vzťah vzniknutý na základe tejto
zmlurry sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i príslušných všeobecne závázných
prál-nvch predpisov vzt'ahujúcich sa na predmet tejto zmluvy .

] Znrlul,a ie r vhotol ená v štr.roch exemplároch, z ktorých po

2.

obdrží
.,^'- j::,, ::e1' Ji e r Jr e dodár atel',

-r _.,:, z:::,*,,::c;_ieh: nereineniu l súlade s 5q5a Zákona č.211,'2000 Z.z. o slobodnom
:: s:-:- l,: _:.i_-:::-.r:_::: ,, :]3t:..::: zlei:. nadob,úda platnost' dňonr podpísania oboma' ,r,ebor om sídle_--:" '''.:"".:', S,:r:':,-1, , "a ]]:,-i: ]:,]]1 ::S_aJUlUClm PO Z\ele_l nenl na \
_ _ ]- _, ;-,.:":.;_:

- Zm]ulr iů uzar\3r! }3 n3 1t meriacoy t.j na dobu určitú do 20.09.2018.

: , :, :,-, ' ,--,,l_. _: :_-.._:!_ _.:_ j:lie:ia:li určenrnli obiednaratei'om r tejto znllure.

- _* -'-: ]-::_-,- ""-::-.-._= s: s,_,z::_*-\,]_i!]L,L]znánlili as jej obsahomsúhiasia.že
.,- _ - --- -: ::..:].: ]'],:]:*].-:j,.-.-,::,.J::,.Jn,.icr:rk rzntlulná rol'nost'

-: j -*---.-:-: -: ]].,... -.-,,:.:::'-:'..:: *:_S',.
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Cenová ponuka - plnenie kritérií Príloha ě. l

1

Tekuté mydlo 5 l
antibakteriálne ks 5ks 7,L9 29,96 5,99 35"95

2. Tekuté mydlo pumpa 0,5l ks l0 ks t,69 l4,08 2,82 l6.90

J.

Toal.papier koruč vel'ký
do zásobnfta,2 vrstvový ks 380 ks 4,t5 1314.87 262,83 157,I

+.

Toaletný papier 400 útržkov,
1 vrstvov.i, 50 m ks l30 ks 0,22 23,83 4,77 28,60

5.
Papierové utierky do
zásobníka, biele NN balft ks l2ks 18,66 205.26 18,66 ))7 g)

6. Jarli ks 50 ks L,99 82.92 l6,58 99.50
7. Clin na okná s rozprašov. ks 15 ks t,72 21,50 4,30 25.80
8. Pulirapid 750 ml ks l0 ks 2,99 24,92 4.98 29,9a
9. Cif tekutý prášok 750 ml ks 10 ks 2,49 20.75 4,15 24.90
10. Rukavice gumené veť.M,L ks 25 ks 0,87 l8,13 3,62 2l,,l5
1i Handra dlážkov á bie l a 60x60 ks 250 ks t,42 295,83 59.17 355

12.
Savo do vody na dezinfekciu
l lit. ks 15 ks t,43 17"88 3,57 21.45

13. Chloramín 1 kg ks 5ks 11,08 46,17 qr? 55,40
14. Fixinela 500 ml ks l 0Oks t,47 122,50 24.50 147

15

Sifo granule na čistenie
odpadu ks 10 ks 3,59 29.92 5,98 35,90

16 Aiax na podlahl 1 l ks 100 ks 2,37 l97,50 39,50 23,7
17. Hubka na riad t bal. ks 5ks 0,99 4,13 0.82 4,95
18, Bref \\'C 750 ml ks 5ks 2,22 or§ 1.85 1 1,10
19, Pronto sprav 300 ml ks 10 ks 3,89 32.42 6,48 38,90
20. Okena 500 ml ks 15 ks 1,L9 14.88 2,97 17,85
21 I(efa na wc sada ks l0 ks t,97 16.42 3,28 19.70
22. Vedro 10l ks 5ks 2,79 11,63 2,32 l3,95

Portviš ks 5ks 5,28 22 4,40 26,40
24. Násada na portviš ks 5ks 2,85 11,88 2.37 14,25
25. Metla s násadou ks 5ks 3,51 14,63 2.92 I7,55
26, viskózna handra vileda ks l0 ks 1,30 l0,83 2,17 13

27. utierka z mikr. na dlážku ks 10 ks 1,69 l4,08 2,82 16,90
28. Vrecia PVC hrubé 60 l ks 3Oks o,46 11.50 2,30 l3,80
29. Sáčky do koša 60 l ks 30 ks t,48 37 7.40 35,60
30. Indulona krém tuba ks 20 ks 7,78 29,67 5,93 35,60
31 švédska utierka ks 10 ks 0,69 §7§ 1.15 6,90

32, Vaniš na tepovanie ks 5ks 5,63 23,46 4,69 28,15
JJ. Partumovaný koncentrát ks 1Oks 5,99 49.92 9,98 59.90
34. Diava na nábl.tok bledá ks 5ks 2,25 9,38 1.87 11,25

cena celkom na 12 mesiacov 2.775,48 555,09 3.330,52
cena celkom na l8 mesiacov 4,763,15 836,63 4.995.78


