
Rámcová dohoda č. Z201733348_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Číslo účtu: SK3611110000006610186006

Telefón: +421556407111

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 a hygienické potreby

Kľúčové slová: Čistiace  a hygienické prostriedky

CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 33761000-2 - Toaletný papier; 39831000-6 - 
Pracie prostriedky; 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 33711900-6 - Mydlo; 
33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky; 39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Prostriedky na čistenie a hygienu.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Mycia pasta Solvik 500gr na silne znečistené ruky, s 
obsahom látok priaznivo pôsobiacich na pokožku, 
parfumovaná 

ks 4500

2. Tuhé toaletné mydlo Palmolive, 90 - 100gr, jednotlivo 
balené, obohatené o prírodné výťažky 

ks 4000

3. Papier toaletný 2-vrstvový , dĺžka  30 m ks 4000

4. Vysokoúčinný prací prášok do automatických pračiek 
na pracovné odevy silne znečistené od olejov a iných 
nečistôt , balenie 15 kg

ks 50

5. Krém na ruky s nechtíkovým výťažkom 100ml ks 3500

6. Jar 500ml, prostriedok na umývanie riadu ks 500

7. Práškový čistiaci prostriedok na čistenie riadu, 
keramiky, hygienických zariadení, balenie 500 gr. Obsah
látok rozpustných v etanole min. 1,5%

ks 150
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8. Tekutý saponátový čistiaci prostriedok s dezinfekčným
účinkom v balení 1 lit. , na čistenie a dezinfekciu 
hygienických a sociálnych zariadení

ks 100

9. Tekutý univerzálny koncentrovaný saponátový, 
prípravok na umývanie podláh a iných povrchov. 
Balenie1 lit. Obsah látok rozpustných v etanole min.10%

ks 200

10. Čistiaci prostriedok na okná balenie 500 ml ks 100

11. Fixinela 500 ml  - vysokoúčinný tekutý čistiaci 
prostriedok na odstraňovanie hrdze, vodného kameňa a 
usadenín z WC, umývadiel, a keramiky, balenie 500ml s 
obsahom kyseliny fosforečnej min 15% 

ks 110

12. Čistiaci prostriedok na čistenie odpadových potrubí - 
Sifo 500

ks 50

13. Metla ciroková 5 x šitá ks 10

14. Metla priemyselná s násadou (meracrin) ks 100

15. Prachovka flanel 35x35 ks 160

16. Handra mycia tkaná 50x60 ks 150

17. Tekuté mydlo v 5 lit. balení s obsahom látok 
rozpustných v etanole min.8%

ks 20

18. Dezinfekčný tekutý prostriedok na báze chlornanu 
sodného balenie 1 lit. - Fixinela Sanita

ks 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1) Konečná cena zákazky je vrátane dopravy  jednotlivých položiek zákazky na miesto určenia – k Objednávateľovi.

2) Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 dní od uzatvorenia zmluvy: Aktualizovaný štruktúrovaný rozpočet zákazky, to 
znamená: 1. poradové číslo príslušnej položky predmetu zákazky, 2. jej názov, 3. mernú jednotku, 4. jednotkovú cenu za 
mernú jednotku v EUR bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, 5.sadzbu DPH, 6. DPH v EUR príslušnej položky 
predmetu zákazky a nakoniec aj 7. jednotkovú cenu za mernú jednotku v EUR s DPH príslušnej položky predmetu zákazky a 
8. celkový súčet zákazky spolu bez DPH a 9. celkový súčet zákazky spolu s DPH. 

3) Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 dní od uzatvorenia zmluvy Dodávateľom vystavený a potvrdený List s kontaktnými 
údajmi dodávateľa, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu dodávateľom 
oprávnenej kontaktnej osoby ohľadom predmetnej zákazky, telefónne číslo kontaktnej osoby, kontaktný e-mail na ktorý je 
objednávateľ oprávnený zasielať elektronické objednávky. 

4) Dodanie tovaru bude prebiehať na základe maximálne troch čiastkových výziev (objednávok) podľa aktuálnej potreby 
objednávateľa po dobu trvania Rámcovej dohody a dodacia doba sa určuje do maximálne 5 dní od zaslania objednávky. 

5) Objednávateľ si vyhradzuje právo neprebrať za obdobie trvania Rámcovej dohody celý predmet plnenia zákazky. 

6) Objednávateľ je podľa aktuálnych OPET, 2.časť, čl. XVI, bod 16.1.8 a 16.1.9 oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom 
aktualizácie ceny tovaru, za ktoré by bolo možné tovar aktuálne dodať na trh, kedykoľvek počas účinnosti rámcovej dohody. 

7) Ak prieskum trhu realizovaný objednávateľom podľa bodu 6) preukáže, že aktuálna priemerná jednotková cena príslušného 
tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky určená z troch najnižších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižšia ako 
aktuálna dodávateľská jednotková cena tovaru, zaväzuje sa dodávateľ dodať tovar objednávateľovi za jednotkovú cenu určenú
z troch najnižších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu. Takto určená cena bude platiť po dobu, kým objednávateľ 
neuskutoční ďalší prieskum trhu, resp. do ukončenia účinnosti rámcovej dohody. 

8) Ak dodávateľ odmietne pristúpiť na úpravu ceny podľa predchádzajúceho bodu, je objednávateľ oprávnený postupovať 
podľa aktuálnych OPET, 2.časť, čl. XVI, bod 16.1.10 a rámcovú dohodu vypovedať. 

9) Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v 
takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov ako 
sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

10) Nedodržanie rovnakých alebo vyšších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 

Názov Upresnenie
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2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Košický

Okres: Košice II

Obec: Košice - mestská časť Západ

Ulica: Bardejovská 6

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: Súhrn definovaných položiek

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 029,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 234,80 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 14.07.2017 09:34:01

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
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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