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Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
Názov zákazky: „Dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov“ 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296 

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup spotrebného tovaru - čistiace, hygienické a dezinfekčné 

prostriedky pre potreby úradu, komunitného centra, kultúrne domy, útulky pre bezdomovcov a 

jednotlivcov s deťmi a nocľaháreň. Jednotlivé druhy tovarov sú špecifikované v tabuľke, ktorá 

je prílohou tejto výzvy. 

 

3.Typ zmluvy: 

Rámcová zmluva na dodanie tovaru. 

 

4.Miesto dodania: 

Prevádzky verejného obstarávateľa nachádzajúce sa v meste Nitra. 

 

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky: do 80.000,00€ s DPH (66.666,66€ bez DPH) 

 

6. Termín dodania: 

 Lehota platnosti zmluvy: 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného plnenia zmluvy 

(predpokladaná hodnota zákazky), ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, podľa 

toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

 

7. Lehota na predloženie ponuky do : 

15.04.2019 do 12:00 hod. 
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Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale zostane neotvorená súčasťou dokumentácie 

zadávania zákazky. 

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Dodanie čistiacich 

a hygienických prostriedkov“ – NEOTVÁRAŤ!    

Ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa poštou prípadne 

kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote. Adresa na doručenie: Mesto Nitra, Ing. Lukáš 

Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do podateľne verejného 

obstarávateľa (na už uvedenej adrese). 

 

8. Náležitosti ponuky: 

Predmetom cenovej ponuky je: 

Ponuka bude predložená na jeden kus jednotlivých položiek s a bez DPH. V prípade, ak 

uchádzač nie je platcom DPH uvedie ceny ako celkové a na skutočnosť že nie je platca DPH 

upozorní v ponuke. Návrh na plnenie kritérií je potrebné doplniť do tabuľky, ktorá je prílohou 

tejto výzvy. 

 

9. Vyhodnotenie ponúk: 

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka 

sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva (Príloha tejto výzvy). Neúspešným uchádzačom 

bude zaslaná informácia o neúspechu ich ponuky s informáciou o úspešnom uchádzačovi a jeho 

návrhu na plnenie kritérií.   

 

10. Podmienky účasti: 

Predloženie cenovej ponuky v zmysle tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena celková (súčet jednotkových cien položiek) 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena 

celková.) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

zmluva na uskutočnenie prác, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. Neúspešným uchádzačom 

bude oznámené, že ich ponuka nebola prijatá a bude im oznámená identifikácia úspešného 

uchádzača s jeho návrhom na plnenie kritérií. 

 

12. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  

 

13. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 

 

14. Ďalšie informácie: 

-Ceny budú uvedené vrátane dopravy na miesto plnenia, ktoré bude na viacerých miestach v 

meste Nitra, podľa aktuálnej požiadavky. 
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-Dodávateľ je povinný dodať predmet čiastkovej objednávky na vlastné náklady do 72 hodín 

od momentu doručenia čiastkovej objednávky. Zasielanie čiastkových objednávok bude 

prebiehať elektronickou poštou na e-mailovú adresu dodávateľa, ktorú je dodávateľ povinný 

uviesť objednávateľovi do 5 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 

-Cena za predmet plnenia jednotlivých čiastkových objednávok bude stanovená na základe 

Cenovej špecifikácie jednotkových cien.  

-Cenová špecifikácia jednotkových cien je prílohou tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou 

súčasťou. Ceny uvedené v Cenovej špecifikácii jednotkových cien sú uvedené za jeden kus v 

eurách s DPH, bez DPH a s uvedením sadzby DPH vrátane všetkých nákladov, dopravy a 

vyloženia tovaru na miesto plnenia. 

-Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 

-Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a 

platnými technickými normami. 

-Cena zahŕňa balné a dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia na 

miesto plnenia. 

-Pri dodaní a odovzdávaní tovaru musí byť prítomný poverený pracovník dodávateľa 

(neakceptuje sa dodanie tovaru poštou ani kuriérskou službou, nakoľko pri takomto doručení 

nie je možné preveriť doručený tovar). Pri každom dodaní bude predložený dodací list, ktorý 

pri prebratí tovaru musí poverený pracovník objednávateľa potvrdiť svojim podpisom. V 

dodacom liste musia byť uvedené dodané podložky (presný názov a počet). 

-Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe (uvedenej v objednávke) 

presný termín dodávky. Dodávky je možné realizovať iba v pracovné dni od 08:00 do 14:00 

(ak sa zmluvné strany nedohodnú inak). 

-V prípade ponuky ekvivalentných výrobkov je dodávateľ povinný preukázať, že ponúkaný 

tovar je adekvátnou (rovnako účinnou alebo lepšou) náhradou tovaru uvedeného v technickej 

špecifikácii. Ekvivalentný tovar musí mať minimálne totožné chemické zloženie a účinnosť, 

ako tovar nahradený ekvivalentom. Ťarcha dôkazov na preukázanie nahraditeľnosti 

požadovaného tovaru ekvivalentom je na dodávateľovi a dodávateľ je povinný tieto dôkazy 

predložiť uchádzačovi do 5 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Dodávateľ je tiež povinný 

predložiť vzorky ekvivalentných tovarov ku skúške ich reálnej účinnosti. 

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že ponúknutý ekvivalentný tovar nespĺňa požadované 

špecifikácie alebo že ponúkaný tovar nieje možné považovať za ekvivalentný z dôvodu jeho 

nižšej účinnosti k požadovanému tovaru, bude sa toto považovať za podstatné porušenie 

zmluvných podmienok. 

-Dodaný tovar musí byť zabalený v originálnom a neporušenom balení, na ktorom musí byť 

čitateľne uvedený dátum spotreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len zmluva) 
 

 I.  

Zmluvné strany 
 

Kupujúci:  Obchodné meno:  Mesto Nitra 

Štatutárny orgán:  Marek Hattas, primátor mesta 

Sídlo:     Štefánikova trieda 60, 950 06  Nitra  

IČO:     00308307    

DIČ:     202 110 2853  

IČ DPH:   SK2021102853  

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:    SK0409000000005028001139 

                     (ďalej len „kupujúci“) 
  

Predávajúci:  Obchodné meno:   

   Štatutárny orgán:     

Sídlo:     

IČO:    

                        DIČ:     

                       IČ DPH:    

  Bankové spojenie:   

                        IBAN:    

  (ďalej len „predávajúci“) 

II. 

Preambula 

 

   Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  postup  verejného obstarávania podľa §117 zákona  

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

    Predmetom tejto zmluvy je dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov uvedených v Prílohe č.1 tejto 

zmluvy (cenová ponuka predávajúceho). Presné množstvá jednotlivých tovarov budú stanovené na základe 

potreby Kupujúceho počas trvania platnosti tejto zmluvy. 

 

IV . 

Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu objednávky do 72 hodín odo dňa doručenia 

konkrétnej objednávky (v pracovné dni). Objednávka bude doručená e-mailom (e-mail predávajúceho na 

doručenie objednávok............................................). Predávajúci potvrdí prijatie objednávky e-mailom. V 

prípade nepotvrdenia doručenia objednávky má sa za to, že objednávka bola doručená do 1 kalendárneho dňa 

od odoslania.   

2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

3. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.  

4. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady : 

   Daňový doklad a dodacie listy. 

V. 

Trvanie zmluvy  

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo okamihu, 

kedy hodnota plnenia z tejto zmluvy nadobudne výšku 80.000,00€ s DPH, podľa toho, ktorá z uvedených 

skutočností nastane skôr. 

 

 

 

 



 

 

VI. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za jednotlivé tovary je uvedená v Prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody, v eurách, je zostavená na 

základe cenovej ponuky Predávajúceho, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je 

špecifikovaná ako záväzná a maximálna pre jednotlivé tovary. Zmena dojednaných cien za tovary je prípustná 

len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

2.  Dohodnuté ceny sú stanovené ako ceny v čase podpisu tejto zmluvy.         

3. Predávajúcemu bude uhradená cena iba za skutočne dodaný tovar, ktorý si u neho prostredníctvom objednávky 

objednal Kupujúci. Cena za tovar, ktorý bude predmetom objednávky bude splatná na základe daňových 

dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry 

musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy 

a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto zmluvy sa  za 

deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet 

predávajúceho. 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 

5. Faktúra bude vystavená na konkrétnu objednávku podľa tejto kúpnej zmluvy. 

 

VII. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

     Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych noriem napr. zmien DPH, daňových odvodov a to formou doplnkov odsúhlaseného oboma zmluvnými 

stranami. Takto zmenená kúpna cena sa upravuje prvým dňom budúceho  mesiaca nasledujúceho po podpísaní 

doplnku ku zmluve. Nepodpísanie dodatku  o  zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre 

ukončenie zmluvného vzťahu. 

 

VIII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 

 1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti alebo množstva tovaru 

špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar, ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto 

zmluvou alebo ak má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje objednávka. 

 

IX. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Predávajúci je povinný : 

1.  Dodať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave  

a v dohodnutej kvalite na základe dohody, čo potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho 

listu. 

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v obchodnom 

styku na jeho uchovanie a ochranu. 

Kupujúci je povinný: 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať formou písomnej objednávky, ktorú doručí 

predávajúcemu. 

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy, 

požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar dodaný. 

3.  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto zmluvou. 

                                                                                   

X. 

Zmluvné pokuty 

 

1.   Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy si dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty: 

 

a)  Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy je kupujúci oprávnený žiadať  zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok 

kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 



 

 

b)  Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na  úrok z omeškania vo výške 

0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 

XI. 

                                         Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

 

     Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 

 

 XII.  

Záruka 

 

       Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka obviklá pre tento typ tovaru.                                           

 

 Počas záruky zodpovedá dodávateľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť 

na svoje náklady do 5 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak s prihliadnutím na povahu vady. 

 Nedodržanie technických a kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky súťažných podkladov bude 

posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. 

 Dodávateľ ručí za predmet plnenia t.j. za to, že v čase prevzatia a počas plynutia záruky má predmet kúpnej 

zmluvy požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným vo 

výzve na predkladanie ponúk. 

 

               XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými 

stranami. 

3. Rámcovú zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť vzájomnou písomnou dohodou,  písomnou výpoveďou 

doručenou druhej zmluvnej strane bez uvedenia dôvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou. Od kúpnej 

zmluvy možno odstúpiť pre nesplnenie dodávok. 

4. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho 

(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene 

predávajúceho, zmena bankového spojenia) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenia 

kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu 

najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 

spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej 

zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch  vyhotoveniach,  z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci tri  a predávajúci 

jedno vyhotovenie. 

7.    Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými  stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

9.    Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom. 

10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 Predávajúci:          Kupujúci 

V                                    ,dňa                                                          V Nitre,  dňa             

                         

 

                                               

 ____________________________________                                  ____________________________________                                                                                       

                                                                                            Marek Hattas,                               

     konateľ       primátor mesta Nitry



 

 

 

TEXT  MJ POCET MJ CENA MJ 
BEZ DPH 

DPH CELKOM 
MJ S DPH 

Kryštalická sóda balenie 1kg ks 1    

Jar - čistiaci prostriedok na odstránenie 
mastnoty, zloženie: 5-15 aniónové povrchovo 
aktívne látky, 5% neiónové povrchovo aktívne 
látky 

balenie 900ml ks 1    

Jar - čistiaci prostriedok na odstránenie 
mastnoty, zloženie: 5-15 aniónové povrchovo 
aktívne látky, 5% neiónové povrchovo aktívne 
látky 

balenie 5l ks 1    

Flore clean expert All Purpose leaner balenie 5l ks 1    

Pulirapid biely - odstraňovač vodného 
kameňa, hrdze, mydla, zloženie: 5-15% 
aniónové tenzidy 

balenie 500ml ks 1    

Ajax Floral Fiesta /rôzne vône/ - univerz. 
saponátový prípr. na umývanie podlahy, 
zloženie: 5-15% aniónaktívne tenzidy, menej 
ako 5% amfolytické tenzidy 

balenie 1l ks 1    

Clin s rozprašovačom - čistiaci prostriedok na 
okná, zloženie: parfum, preservative 
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone) 

balenie 500ml ks 1    

Clin náhrada - čistiaci prostriedok na okná, 
zloženie: parfum, preservative 
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone) 

balenie 500ml ks 1    

Fixinela červená balenie 500ml ks 1    

Fixinela s vôňou zelená balenie 500ml ks 1    

Mydlo na ruky tuhé antibakteriálne balenie 100g ks 1    

Mydlo tekuté husté balenie 5l ks 1    

Pronto - spray na odstránenie prachu z 
nábytku s povrchovou úpravou a s 
antistatickým účinkom, 300 ml 

balenie 250ml ks 1    

Alex na drevenné podlahy - univerz. 
saponátový prípr. na umývanie drevennej 
podlahy 

balenie 750ml ks 1    

Teny prášok - práškový čistič s dezinfekčným a 
bieliacím účinkom 

balenie 400g ks 1    

Savo WC čistič balenie 750ml ks 1    

Savo proti plesni s rozprašovačom balenie 500ml ks 1    

Savo Originál balenie 1l ks 1    

Savo Razant gél na odpady balenie 1l ks 1    

Savo Perex balenie 1l ks 1    

Savo Prim s vôňou balenie 1l ks 1    



 

 

WC blok závesný košík (Akolade/Wixx)- blok 
na čistenie, osvieženie a obmedzenie tvorby 
vodného kameňa 

účinok minimálne 
250 spláchnutí, min. 
50g 

ks 1    

Osviežovač vzduchu v spreji rôzne vône balenie 300ml ks 1    

Citra - čistiaci prášok (kuchyňa) balenie 500g ks 1    

Rukavice latexové velúr, pevnejšie veľkosť S,M,L bal 1    

Okena balenie 500ml ks 1    

Vidol balenie 450ml ks 1    

Cif krém - tekutý, abrazívny čistiaci 
prostriedok, zloženie: menej ako 5% aniónové 
povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, 
limonene, neiónové povrch.akt.látky 

balenie 500ml ks 1    

Handra vafl. biela rozmer 60x70cm ks 1    

Prachovka flanelová rozmer 35x40cm ks 1    

Toaletný papier dvojvrstvový biely dĺžka 68m ks 1    

Toaletný papier Jumbo, jednovrstvový MP pre zásobníky s 
polomerom kotúča 
19cm 

ks 1    

Toaletný papier Jumbo, dvojvrstvový, biely MP pre zásobníky s 
polomerom kotúča 
19cm 

ks 1    

Utierka Mikroultra rozmer 35x30cm ks 1    

Alfa Deo Premium Korzika (Activ Duft) - 
parfumovaný koncentrát do pisoárov 

balenie 1l ks 1    

Indulona nechtíková 12ks v balení bal 1    

Pasta na umývanie rúk /solvina/ balenie 12ks po 
500g 

bal 1    

Pledge Pronto - leštenka multi-surface classic 
250ml 

balenie 250ml ks 1    

Wixx čistiaci krém Active Fresh (biely) / Citrus 
(žltý) 

balenie 500ml ks 1    

Vrecia na odpad 240L 100x120cm rol 1    

Vrecia na odpad 120L rol 1    

Vrecia na odpad 80L rol 1    

Vrecia na odpad 60L 60x70cm rol 1    

Vrecia na odpad 45L rol 1    

Vrecia na odpad 30L rol 1    

Vrecia na odpad 25L rol 1    

Priehľadné LDPE pevné vrecia hrúbky 150mic. rozmer 55x110 cm ks 1    

Mop s teleskopickou rúčkou 120cm ks 1    

Rúčka teleskopická HOMIX 150cm ks 1    

Mop plochý Chenille Frieb komplet ks 1    

Mop Chenille Homix náhrada ks 1    

Mop bavlna - náhradná hlavica 160g ks 1    



 

 

Upratovacia súprava oválna s bavlneným 
mopom 100g, 
vedrom 14L, tyčou a 
žmýkačom 

ks 1    

profil hubka na riad veľká 3ks v balení bal 1    

profil hubka na riad malá 10ks v balení bal 1    

Sanytol - dezinfekcia balenie 500ml ks 1    

Kuchynské dvojvrstvové papierové utierky dve rolky v balení bal 1    

WC kefa s nádobkou balenie komplet ks 1    

Malý zmeták s lopatkou sada ks 1    

Zmeták s rúčkou /portviš/ dĺžka rúčky min. 
140cm 

ks 1    

Metla ciroková s rúčkou celková dĺžka min. 
140cm 

ks 1    

Lopata kovova s rúčkou dĺžka rúčky min. 
140cm 

ks 1    

Cipro Cream citrón balenie 600g ks 1    

Grilpur balenie 400ml ks 1    

Prací prášok REX balenie 6kg ks 1    

Diava balenie 200ml ks 1    

Biolit proti lietajúcemu hmyzu balenie 400ml ks 1    

Biolit proti mravcom balenie 400ml ks 1    

Biolit UNI balenie 400ml ks 1    

Drôtenka nerezová balenie 3ks bal 1    

Vedro plastové objem 10L ks 1    

Náhradná rúčka na "portviš" dĺžka rúčky min. 
140cm 

ks 1    

Ostrá kefa s násadou /ryžák/ dĺžka rúčky min. 
140cm 

ks 1    

Prípravok na zmäkčenie vody Calgon balenie 500g ks 1    

Protišmyková podlaha do sprchy ks ks 1    

Vlhčené hygienické utierky 20ks obrúskov v 
balení 

ks 1    

Prostriedok na ničenie molí do šatníka ks ks 1    

Odhŕňač na sneh s násadou ks ks 1    

Soľ na posyp chodníka balenie 50kg ks 1    

Ocot konzumný balenie 1L ks 1    

Sanytol dezinfekčné tekuté mydlo balenie 250ml ks 1    

Návlek na mop ks ks 1    

Domestos balenie 750ml ks 1    

Ortosan - šampón balenie 250ml ks 1    

Antibakteriálny gél na ruky balenie 50g ks 1    

Protex tuhé dezinfekčné mydlo ks ks 1    

Dezinfekčný gel balenie 300ml ks 1    

Sifo - čistič sifónov balenie 750ml ks 1    

Papierové utierky skladané - WC balenie 250ks bal 1    



 

 

Papierové utierky Katrin 43355 bal. - rolka rol 1    

Zmeták na palicu s kovaním a rúčkou dĺžka zmetáka 80cm ks 1    

Cif na nerez s rozprašovačom balenie 500ml ks 1    

Pisoar DOMESTOS tablety balenie 3kg - 150ks ks 1    

Kôš na papier - kovový objem 16L ks 1    

Kôš na odpad - plastový objem 50L ks 1    

Teleskopická stierka na okná s mopom - ks 1    

Vanish - Čistiaci prostriedok na strojové 
čistenie čalúnených povrchov 

objem 500ml ks 1    

Chloramin 1000g ks 1    

Fixinela na špáry objem 500ml ks 1    

Sifo čistič odpadov - granule  500g ks 1    

     CELKOM:  

 


