
Kúpna zmluva č. Z201714299_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Sídlo: Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 42317673
DIČ: 2024134453
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0911066991

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, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné 
predmety 

Kľúčové slová: jar, mydlo, odpadový kôš
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti; 39224000-8 -

Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby pre školu , školský internát a školskú jedáleň

•
 

Pranie, bielenie v automatických práčkach pre školskú jedáleň, majstrov OV, školský internát

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Prípravok na umývanie podláh 5 litrov - odstraňuje 
nečistoty, mastnoty z povrchov podlahy, dlažby, 
linoleum, plávajúce podlahy, zanecháva dlhotrvajúcu 
vôňu a pocit sviežosti

ks 47

2. Savo WC 750 ml ks 128

3. JAR Originál 1 liter ks 364

4. Cif tekutý prášok 720 g ks 196

5. Okena 5 litrova ks 2

6. Čistič skla Clin Windows Citrus s rozprašovačom 500 
ml alebo ekvivalent ks 140

Strana 1 z 5 



7. Citra prášok 400 g na riad ks 120

8. Savo glanz  kuchyňa 500 ml s rozprašovačom, alebo 
ekvivalent ks 72

9. Savo originál 1 liter ks 284

10. Savo proti plesni v spray 500 ml, alebo ekvivalent ks 96

11. Kryštalická sóda 1 kg ks 72

12. Tabletky do pisuára 1 kg - jahoda ks 19

13. Chloramin - dezinfekcia 1 kg ks 33

14. Fixinela tekutá 500 ml, alebo ekvivalent ks 232

15. Fixinela prášok 400 g, alebo ekvivalent ks 136

16. Drotenka nerez 40 g Jumbo ks 132

17. Drotenka 3 ks v balení 18 g balenie 84

18. Spray na nábytok 400 ml ks 42

19. Grilpur extra silný - rozprašovač 500 ml, alebo 
ekvivalent ks 48

20. Gril pur 400 ml, alebo ekvivalent ks 84

21. Aviváž Lenor 1 liter, alebo ekvivalent ks 48

22. Vanisch  1 l, alebo ekvivalent ks 24

23. Prací prášok na biele prádlo Ariel,  140 praní, od 30 
do 95 stupňov C, alebo ekvivalent ks 4

24. Prací prášok na farebné prádlo Ariel,  140 praní, 
pranie od 30 do 95 stupňov C, alebo ekvivalent ks 4

25. Prací gel Ariel  na biele prádlo 81 praní, pranie od 30
do 95 stupňov C, alebo ekvivalent ks 4

26. Prací gel Ariel na farebné prádlo 81 pranie od 30 do 
95 stupňov C, alebo ekvivalent ks 4

27. Čistiace granule do sifónu 500 g ks 152

28. Handra na podlahu 60 x 70 cm 75% Ba, 20% Pes, 
5% zmes vláken ks 148

30. PE vrecia 700x1100/0,150my ks 272

31. PE vrecia 500x600/0,030 balík 25 ks balík balík 257

32. Taška v rolke nosnosť 5 kg rolka 200 ks rolka 48

33. Portviš 40 cm s drevenou rúčkou 140cm ks 5

34. Hubky na riad s drôtenkou tvarované-veľké 3 ks v 
balení balenie 160

35. Lopatka na smeti kovová ks 10

37. Švédske utierky 30 x 35 cm, 205g/m2 ks 156

38. Indulóna 100 ml, alebo ekvivalent ks 168

39. Toaletný papier dvojvrstvoý, recyklovaný, 400 
útržkov, biely, návin 50 m ks 1840

40. Biele servítky 33x33xbalenie 100 ks balenie 84

41. Tekuté mydlo 5 litrov ks 19

42. Toaletné mydlo 100 g ks 48

43. Antibakteriálne mydlo 5 L ks 2

44. Latexové pracovné rukavice s velúrovým vnútrom, 
protišmykovou úpravou v dlani a na prstoch, balené 
samostatne po jednom páre, veľkosť L + M

pár 304

45. Jednorázové odthracie rukavice polyethylenové, 
veľkosť L-M/100 ks v bloku blok 24
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46. Osviežovač vzduchu spray 300 ml/Citrus ks 76

47. Domestoc WC 750 ml ks 16

48. Švédske utierky ks 50x60cm, 70% polyester, 30% 
polyamid ks 20

49. Solvina ks 24

50. Prah na pranie čierny - tekutý - 3 litre ks 4

51. Mazľavé mydlo 9 kg ks 1

52. Kovové vedro 10 litrové ks 5

53. Priemyselná metla drevená ks 6

54. Šurovacia kefa drevená+násada drevená ks 15

55. Potravinárska fólia č. 50cm, dl. 300m ks 6

56. Alobal na grilovanie, hrubý 44cmx8m ks 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyskladnenia u objednávateľa. 

Cena je vrátane dopravy a vyskladnenia na mieste plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa.

Objednávateľ požaduje, aby jednotlivé položky predmetu zákazky boli nové, nepoužité a dodané v 
spotrebiteľskom/originálnom balení.

Trvanie zmluvy do 31.12.2017 odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do doby naplnenia finančného objemu podľa toho, ktorá z 
uvedených skutočností nastane skôr.

Požaduje sa poskytnutie plnenia vo viacerých ucelených častiach a to na základe čiastkových písomných objednávok 
objednávateľa v množstve podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. Nejde o jednorázový odber (postupné plnenie).

Množstvá v zákazke sú orientačné. Objednávateľ je oprávnený neodobrať celkové orientačné množstvo a druh tovaru a so 
súhlasom dodávateľa objednať aj príbuzné (v zmluve priamo neurčené) druhy tovaru za predpokladu dodržania celkovej ceny 
predmetu zmluvy.

Veľkosť latexových pracovných rukavíc upresníme v čiastkových objednávkach

Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe objednávky objednávateľa a potvrdeného dodacieho listu. Fakturácia bude rozdelené na štyri časti Škola, 
Školská jedáleň, Školský internát, Podnikateľská činnosť.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu 
DPH, celková cena bez DPH a celková cena s DPH.

Doba splatnosti faktúry je 30 dní bezhotovostným platobným prevodom. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania platnej 
sumy na účet dodávateľa. Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

Požadujeme dodanie plnenia v pracovných dňoch od 7,00 hod do 12,00 hod. najneskôr do 7 pracovných dní po zaslaní 
objednávky.

Vyhradzujeme si právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ 
zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalosti. 

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa. Dodávateľ je povinný vysporiadať 
reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 7 dní od doručenia reklamácie. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady 
prevziať tovar a vady odstrániť.

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od uzavretia zmluvy, doručil 
(e-mailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo), 
doklad o oprávnený dodávať tovar.

Žiadame do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť podrobný rozpis s cenami výrobkov s uvedením sadzby DPH, 
ceny bez DPH a s DPH.  Taktiež predložiť bezpečnostnú kartu napríklad na položku č. 3,9,43.

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 resp. lepšíme 
parametrami
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Za ekvivalentný výrobok bude objednávateľ považovať iba taký výrobok, ktorý svojím zložením a kvalitou zodpovedá alebo 
prevyšuje kvalitu a zloženie požadovaného výrobku. Nedodržanie tejto podmienky bude považované za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť výrobok, ktorý svojím zložením a kvalitou 
nezodpovedá požadovanému výrobku dodávateľovi, a to bez nároku na finančné plnenie za vrátený tovar.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne, 
bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže 
oprávnenosť vykonaných zmien.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, 
oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.

Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Ulica: Kolpašská 1586/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.04.2017 08:11:00 - 31.12.2017 08:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor všetkých položiek
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: 3 557,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 269,00 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 03.04.2017 10:30:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
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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