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Rámcová dohoda č. SE-VO2-2021/003784-08 
na dodávku hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) (ďalej len 

„Dohoda“) 

 

medzi Zmluvnými stranami: 

Kupujúci:  

Názov:                                                             Slovenská republika v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky 

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení:                                       Mgr. Ján Lazar 

štátny  tajomník Ministerstva vnútra SR na základe plnej moci č. p.:  
SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 07. 04. 2021  

IČO: 00151866 
DIČ: 2020571520 
Číslo účtu: SK7881800000007000180023 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 

 

a 

Predávajúci: 
 
Názov:    BANCHEM spol. s.r.o.  
Sídlo:  Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda  
Zastúpený: Ing. Pavlom Banákom  
IČO: 36227901  
DIČ: 2020196563  
IČ DPH: SK2020196563  
Bankové spojenie: TATRA banka a. s.  
IBAN: SK8211000000002621105189  
E-mail:    
Tel. č.:    
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava vložka č.11027/T odd. s.r.o.  

 
(ďalej len „Predávajúci“) 

 

 

 

 

 

(spolu ako „Zmluvné strany“) 
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Úvodné ustanovenia 

A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č.210/2021, dňa 13.09.2021, pod 

značkou 42964- MST (ďalej len „VO“).  

B. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom VO zabezpečenie kúpy Tovaru (tak ako je tento 

pojem zadefinovaný nižšie v čl. 1 bode 1.1, čl. 2 bodoch 2.1, 2.2, Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 Dohody), v súlade s 

touto Dohodou. 

C. Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 
 

Článok 1 
Predmet Dohody 

1.1 Predmetom tejto Dohody je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hygienické potreby, čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, vrátane súvisiacich služieb a dopravy na miesto dodania, vyloženia na mieste 
dodania v súlade s Prílohou č. 1 tejto Dohody (ďalej len „Tovar“) a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať 
a zaplatiť zaň Cenu v súlade s Prílohou č. 2 tejto Dohody. 
 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar za podmienok stanovených touto Dohodou Kupujúcemu na 
základe písomných objednávok. 

 
 

Článok 2 
Tovar a jeho špecifikácia 

2.1 Tovar je presne špecifikovaný v opise predmetu zákazky použitom v súťažných podkladoch vo VO (ďalej 
len „OPZ“), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do VO (ďalej 
len „Ponuka“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody. 
 

2.2 Predávajúci na základe písomnej objednávky Kupujúcemu dodá Tovar v kvalite I. triedy, v bezchybnom 
stave a v požadovanej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody. 
 
 

Článok 3 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

3.1 Všetky dokumenty súvisiace s touto Dohodou a to najmä objednávky, faktúry, dodacie listy Zmluvné 
strany vypracovávajú v slovenskom jazyku a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky vyžadované údaje. 
 

3.2 V Prílohe č. 3 tejto Dohody sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí 
sú známi v čase uzatvárania tejto Dohody a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 
 

3.3 Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v 
Prílohe č. 3 tejto Dohody a to bezodkladne. 
 

3.4 Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto Dohody realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú spôsobilosť pri 
výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
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3.5 V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi a predmete 
subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady 
na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 
Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 
Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný 
predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

 
3.6 Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Dohody je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 

súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z., pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 
sektora týka. Ak na strane Predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 
zákona č. 343/2015 Z. z., má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora. 

 
3.7 V prípade, ak sa počas doby trvania Dohody vyskytne situácia, kedy by musel Predávajúci dodávať 

Kupujúcemu Tovar, ktorý by nekorešpondoval s vysúťaženou technickou špecifikáciou, t. j. jednalo by sa 
o náhradu Tovaru, ktorý by bol dodávaný a to z dôvodu generačnej výmeny Tovaru, zmeny výrobnej 
technológie a podobne, tak je Predávajúci povinný Kupujúcemu predložiť novú špecifikáciu a popis, ku 
každej položke samostatne. Dodávaná náhrada musí mať porovnateľné alebo lepšie vlastnosti ako Tovar, 
ktorý bol vysúťažený, pričom musí zostať vysúťažená Cena nezmenená.  

 

 

Článok 4 
Kvalita Tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu 

4.1 Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného 
Tovaru. 
 

4.2 Dodaný Tovar v zmysle písomnej objednávky Predávajúci dodá Kupujúcemu bez vád. Dodaný Tovar 
alebo jeho časť môže Kupujúci odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady dodaného Tovaru, 
nedostatočnú kvalitu Tovaru, rozdiel v množstve dodaného Tovaru alebo zámenu Tovaru v porovnaní s 
objednávkou alebo ak dodaný Tovar nie je originál. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný 
Tovar odviezť z priestorov Kupujúceho a dodať mu nový Tovar. O neprevzatí Tovaru spíšu poverení 
zástupcovia Zmluvných strán protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý Kupujúci dodávku odmietol 
prevziať a náhradný termín plnenia. 
 

4.3 Za predpokladu, že Kupujúci Tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá 
Predávajúci v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť a kvalitu Tovaru dvadsaťštyri (24) 
mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Od prevzatia Tovaru Kupujúcim, t. j. odo dňa uvedeného na 
dodacom liste musí byť expiračná doba minimálne dvadsaťjeden (21) mesiacov.  
 

4.4 Podľa bodu 4.3 tohto Článku Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar bude mať počas Záručnej 
doby vlastnosti vymedzené v OPZ, a že Tovar bude spôsobilý na použitie na účel, na aký sa Tovar 
obvykle používa. 
 

4.5 Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti Tovaru bez zbytočného odkladu po 
ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej Záručnej  a expiračnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“). 
 

4.6 V prípade Uplatnenia záruky zo strany Kupujúceho Záručná doba prestáva plynúť a dňom odovzdania 
vymeneného Tovaru začína plynúť nová Záručná doba. Vymenený Tovar musí mať expiračnú dobu 
minimálne dvadsaťjeden (21) mesiacov, od dátumu výmeny. 
Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
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a) označenie Dohody a čísla objednávky, 
b) názov, označenie a typ reklamovaného Tovaru, 
c) počet vadných kusov Tovaru z dodacieho listu, 
d) popis vady, alebo spôsob ako sa vada akosti Tovaru prejavuje, 
e) číslo dodacieho listu, respektíve iné určenie času dodania. 

4.7 Na nároky Kupujúceho z vád Tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Voľbu nároku z vád Tovaru Kupujúci oznámi Predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách alebo bez 
zbytočného odkladu po tomto oznámení.  
V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia: 
 
a) vrátenie zaplatenej fakturovanej Ceny za Tovar vykazujúci vady akosti, 
b) zľavu z fakturovanej Ceny za Tovar vykazujúci vady akosti, 
c) výmenu Tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný Tovar, 
d) opravu Tovaru vykazujúceho vady akosti. 
Popri nárokoch ustanovených v tomto bode má Kupujúci nárok na náhradu škody. 
 

4.8 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do troch (3) dní od jej uplatnenia, t. j. od 
doručenia oznámenia o vadách podľa bodu 4.6 tohto Článku Dohody. V prípade nedodržania tejto lehoty 
je Kupujúci oprávnený stornovať objednávku, v časti týkajúcej sa vadnej dodávky. 
 

4.9 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.7 písm. a) alebo b) je Predávajúci povinný 
vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky) so splatnosťou tridsať 
(30) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu. 
 

4.10 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.7 písm. c) alebo d) je Predávajúci povinný 
vymeniť Tovar vykazujúci vady akosti za bezchybný Tovar a/alebo vykonať opravu Tovaru do troch (3) dní 
odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí odobratie Tovaru vykazujúceho vady 
akosti z miesta dodania Tovaru a dodanie bezchybného a/alebo opraveného Tovaru na miesto dodania 
Tovaru Predávajúci na svoje náklady. 
 

4.11 Reklamáciu Tovaru musí zabezpečovať Predávajúci sám vo svojom mene, nie za pomoci 
subdodávateľov. 
 

4.12 Predávajúci prehlasuje, že Tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.  

 

4.13 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynuté viac ako tri (3) mesiace 
výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené 
kvalitatívnymi a technickými normami. 
 

4.14 V prípade že Kupujúcemu bude spôsobená škoda Predávajúcim, Predávajúci sa túto škodu zaväzuje v 
plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť 

 
 

Článok 5 
Doba platnosti Dohody 

5.1 Dohoda sa uzatvára na obdobie dvadsaťštyri (24) mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania finančného limitu uvedeného v Článku 6, bode 6.4 tejto Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

 
 
 
 
 



5 
 

Článok 6 
Cena 

6.1 Cena za Tovar je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „Cena“). 
 

6.2 Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Predávajúceho vynaložené v súvislosti s 
dodávkou Tovaru a súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody (najmä náklady za Tovar, na 
obstaranie Tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku, balenie, 
vyloženie na mieste určenia a ekologickú likvidáciu obalového materiálu). 
 

6.3 Kúpna cena za Tovar musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej Cene bude vždy pripočítaná 
DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky v čase dodania Tovaru. 
 

6.1 Maximálne jednotkové Ceny za Tovar podľa Cenníka sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Dohody a sú 
stanovené ako maximálne bez DPH pre jednotlivé položky, ktoré boli predmetom ponuky. Maximálny 
finančný limit na celý predmet Dohody podľa Článku 1, bodu 1.1 tejto Dohody je 1 041 993,60 EUR bez 
DPH. 

 

Článok 7 
Platobné podmienky a fakturácia 

7.1 Faktúru môže Predávajúci vystaviť až po dodaní Tovaru Kupujúcemu. Faktúra musí byť vystavená 
v dvoch vyhotoveniach, pričom faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry Predávajúceho bude 
originál/fotokópia dodacieho listu s vyznačením riadneho dodania Tovaru potvrdeného Kupujúcim a 
zároveň doručí vystavenú faktúru Kupujúcemu aj v elektronickej forme, ako súbor v textovo čitateľnej 
podobe. 
 

7.2 Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu 
Kupujúceho na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zaplatením sa rozumie 
odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho. 
 

7.3 Cenu za dodaný Tovar uhradí Kupujúci na základe faktúry do tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia 
Kupujúcemu. Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Kupujúci môže 
takúto faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom riadneho doručenia opravenej 
faktúry. 
 

7.4 Bankové spojenie Predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým 
v Dohode. V prípade, ak by došlo k zmene bankového spojenia, Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti 
bezodkladne písomne informovaný a Zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto 
Dohode. 
 

7.5 Zálohové platby a platby vopred Kupujúci neposkytuje. 
 

7.6 V prípade, ak Predávajúci nie je platcom DPH a v priebehu trvania Dohody sa ním stane, tak 
Predávajúcemu nevzniká nárok na zvýšenie zmluvných cien. 
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Článok 8 
Čas plnenia, dodacie podmienky 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať Tovar v požadovanom množstve a druhu na základe objednávok, ktoré 
môže Kupujúci zaslať prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxu.  
 

8.2 Prijatie objednávky a potvrdenie termínu dodania Tovaru sa Predávajúci zaväzuje potvrdiť Kupujúcemu 
písomne (e-mailom alebo faxom) najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky Kupujúcim.  
 

8.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar špecifikovaný v príslušnej objednávke na miesto plnenia v lehote 
najneskôr do piatich (5) pracovných dní od zaslania objednávky, alebo na základe dohody. Vo 
výnimočných prípadoch (základné hygienické potreby) do 24 hodín od telefonického oznámenia 
Predávajúcemu (objednávka bude následne doručená prostredníctvom e-mailu, faxu alebo pošty).  
 

8.4 Predávajúci sa zaväzuje zástupcovi Kupujúceho oznámiť čas dodávky Tovaru na miesto plnenia 
najneskôr dva (2) dni pred predpokladaným dňom dodania.  
 

8.5 Predávajúci musí zabezpečiť dopravu na miesta plnenia, ktoré sa nachádzajú po celom území Slovenskej 
republiky, konkrétne miesto plnenia bude špecifikované pri zaslaní objednávky Kupujúcim. 
 

8.6 V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti brániacej dodaniu Tovaru v stanovenom termíne, je Predávajúci 
povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti Kupujúceho. 
 

8.7 Ak Predávajúci vopred neoznámi termín dodávky, Kupujúci nie je povinný prevziať dodávku v deň 
doručenia, ale až nasledujúci deň. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej dodávky a jej 
opätovným doručením znáša Predávajúci. 
 

8.8 Predávajúci odovzdá Tovar na základe dodacieho listu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. 
Predávajúci umožní Kupujúcemu riadne prevzatie a kontrolu dodaného Tovaru podľa dodacieho listu. 
 

8.9 Po dodaní Tovaru Kupujúci potvrdí jeho prevzatie podpísaním dodacieho listu. Dodací list a príslušná 
objednávka sú podkladom pre vystavenie faktúry. 
 

8.10 V prípade dodania Tovaru pred požadovaným dátumom dodania, nevzniká Predávajúcemu nárok na 
finančné zvýhodnenie. 
 

8.11 Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu popri dodaní na miesto určenia, aj možnosť osobného 
odberu objednaného Tovaru. Osobný odber má byť zabezpečený prostredníctvom skladu, predajne, 
výrobnej haly a podobne. Odberné miesta, ktoré budú slúžiť pre osobný odber sú uvedené v Prílohe č. 5 
tejto Dohody. 

 

Článok 9 
Nadobudnutie vlastníctva 

9.1 Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho dňom dodania a prevzatia Tovaru 
Kupujúcim. 

 
Článok 10 
Sankcie 

10.1 Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru podľa Článku 8 tejto Dohody, je Kupujúci oprávnený 
požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovaru, z ktorého dodávkou je v 
omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Kupujúceho na náhradu škody. 
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10.2 Ak po dodaní Tovaru Kupujúci zistí, že Tovar nie je originál podľa špecifikácie predmetu Dohody, Kupujúci 
má právo od tejto Dohody odstúpiť. Predávajúci je v prípade dodania Tovaru, ktorý nie je originál povinný 
vrátiť zaplatenú Cenu za takto dodaný Tovar a zároveň uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25 
EUR za každý jednotlivý kus Tovaru nespĺňajúci dohodnuté parametre a vlastnosti, a to do desať (10) dní 
od doručenej výzvy na jej zaplatenie. 

 
10.3 Ak je Predávajúci v omeškaní s odstránením vád Tovaru podľa Článku 4 bod 4.10 tejto Dohody, je 

Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Tovaru, 
s ktorého odstraňovaním vád je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

 
10.4 V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho 

požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zákonom stanovenej výške.  
 

10.5 Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí Predávajúci Kupujúcemu v lehote 

tridsiatich (10) dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry do sídla Predávajúceho. Pre účely tejto Dohody sa 

za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu 

Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, 

povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie 

dodania Tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva (2) mesiace. Po uplynutí tejto doby 

sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Dohody.  

 
 

Článok 11 
Ukončenie dohody 

11.1 Zmluvný vzťah založený touto Dohodou možno skončiť pred dobou stanovenou v Článku 5, bode 5.1 
nasledovne: 
 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení 

Dohody sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti 
s Dohodou, 

b) písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, 
c) písomnou výpoveďou Dohody. 
 

11.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Dohody v prípade, ak: 
 
a) proti Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
b) Predávajúci vstúpil do likvidácie, 
c) Kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky Tovaru, 
d) Predávajúci koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky 
v určenej primeranej lehote neodstráni, 

e) Predávajúci poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Dohody zo strany 
Predávajúceho sa považuje porušenie povinností vyplývajúcich mu z Článku 3, bod 3.2 až 3.7 tejto 
Dohody. Za podstatné porušenie tejto Dohody zo strany Predávajúceho sa považuje aj okolnosť, ak po 
dodaní Tovaru Kupujúci zistí, že Tovar nie je originál podľa špecifikácie predmetu Dohody,  

f) Predávajúci nebol v čase uzavretia Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

 
11.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry 

o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti. 
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11.4 Odstúpenie od Dohody je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Dohody druhej Zmluvnej 
strane. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí 
byť doručené druhej Zmluvnej strane. 

 
11.5 Túto Dohodu môže Kupujúci písomne vypovedať bez udania dôvodu s dvojmesačnou (2) výpovednou 

lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

12.1 Zmluvné strany si do piatich (5) dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody oznámia kontaktné osoby. 
 

12.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so 
zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dohodu zverejní Kupujúci. 
 

12.3 Zmeny a doplnky tejto Dohody je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných dodatkov, ktoré sa po 
podpísaní obidvomi Zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 

12.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán, pokiaľ táto Dohoda neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 
 

12.5 Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú 
Predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú Kupujúcemu. 
 

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet Ceny 
Príloha č. 3: Informácie o subdodávateľoch 
Príloha č. 4: Odberné miesta Predávajúceho 
 
 
 

V Bratislave dňa .....................  

 

V ........................ dňa .....................  

Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

Za Predávajúceho: 

 

.................................................................. 

Mgr. Ján Lazar 

štátny tajomník MV SR 

.................................................................. 

Ing. Pavel Banák  
konateľ spoločnosti 
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Príloha č.1  

 

 

 

 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A  VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
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Opis predmetu zákazky, technické požiadavky 
 
Názov predmetu zákazky: 
„Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky“  
 
Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných a určených 
na vybavovanie základných požiadaviek útvarov Ministerstva vnútra SR a krajských centier podpory.  
 
Hlavný predmet: 
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti  
 
Doplňujúce predmety: 
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky  
  
 
 

P.č.  Názov Špecifikácia Hodnota technického parametra 
tovaru ponúkaného uchádzačom 
„Vlastný návrh plnenia“ 

1 Čistiaca pasta 

 Čistiaca pasta 

 Pasta na neleštený hliníkový a smaltovaný riad, 
vane, umývadlá, obkladačky a podobne 

 Objem – minimálne 200 g 

TORO pasta 
Vysokoúčinná čistiaca pasta je 
vyrobená na báze 
povrchovoaktívnych látok 
a  abrazívnej zložky. Slúži na 
čistenie smaltovaného 
a nelešteného hliníkového riadu, 
na čistenie keramických 
obkladačiek, vaní a umývadiel, 
na mechanické odstránenie 
pripálenín, nečistôt a mastnôt 
z kuchynského riadu. Zanecháva 
príjemnú sviežu vôňu. 
Výrobca    Tatrachema kód 
produktu  
000789 
 

2 

Čistiaci prostriedok 
na nerez, 
mechanický 
rozprašovač 500 
ml 

 Čistiaci  prostriedok na nerez 

 Čistí, leští, ošetruje a dlhodobo chráni nerezové 
povrchy  

 Odstraňuje škvrny od zaschnutých kvapiek vody, 
mastnoty a iné nečistoty, pričom zabraňuje 
vytváraniu vápenatých usadenín, obnovuje lesk a 
dodáva ochranu vyčisteným plochám 

 Určený na pravidelnú starostlivosť o nerezové 
povrchy, ktoré pri opakovanom používaní prípravku 
zostávajú dlhšie čisté  

 Uľahčuje odstraňovanie špiny a usadenín 

AKTIVIT na nerez  
Čistí, leští, ošetruje a dlhodobo 
chráni nerezové povrchy. 
Odstraňuje škvrny od 
zaschnutých kvapiek vody, 
mastnotu a iné nečistoty. 
Zabraňuje vytváraniu vápenatých 
usadenín. 
Obnovuje lesk a dodáva ochranu 
vyčisteným plochám. 
Dezinfekčnú  účinnosť 
zabezpečuje obsah kvartérnych 
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 Objem – minimálne 500 ml 

 S mechanickým rozprašovačom 

amóniových zlúčenín a kyseliny 
mliečnej. 
 
Balenie : 500 ml  
Výrobca Banchem kód 72513 

3 

Čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok na 
plochy, 1 l 

 Tekutý dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom 
na báze KAZ-(TASKI sprint degerm, OXYKVART, 
5P PLUS, Cleamen 690 ECO DES a pod.) so 
zabrzdenou penivosťou na dezinfekciu a čistenie 
plôch 

 Dezinfikuje a čistí všetky umývateľné plochy a 
povrchy 

 Ničí baktérie a plesne 

 Neobsahuje aldehydy a chlór 

 Objem – minimálne 1 l 

5P PLUS   
Tekutý dezinfekčný prostriedok s 
čistiacim účinkom na báze KAZ 
so zabrzdenou penivosťou na 
dezinfekciu a čistenie plôch. 
Neobsahuje aldehydy a chlór.  
Výrobca Banchem kód 52204 

4 

Čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok na 
plochy, 5 l 

 Tekutý dezinfekčný prostriedok s čistiacim účinkom 
na báze KAZ-(TASKI sprint degerm, OXYKVART, 
5P PLUS, Cleamen 690 ECO DES a pod.) so 
zabrzdenou penivosťou na dezinfekciu a čistenie 
plôch 

 Dezinfikuje a čistí všetky umývateľné plochy a 
povrchy 

 Ničí baktérie a plesne 

 Neobsahuje aldehydy a chlór 

 Objem – minimálne 5 l 

5P PLUS   
Tekutý dezinfekčný prostriedok s 
čistiacim účinkom na báze KAZ 
so zabrzdenou penivosťou na 
dezinfekciu a čistenie plôch. 
Neobsahuje aldehydy a chlór.  
Výrobca Banchem kód 52206 

5 
Čistiaci granulát 
sifónov, 500 g 

 Čistiaci granulát sifónov 

 Perličky pre údržbu sifónov a kanalizačných potrubí 

 Vyčistia potrubia a sifóny od nánosu tuhých nečistôt 

 Objem – 500 g 

BANOX sifón perličky 
 pre uvoľnenie sifónov a 
kanalizačných potrubí 
Bezo zvyškov rozpúšťa 
kuchynské odpady, vlasy, tuk a 
papier v odpadoch. 
Výrobok má razantné pôsobenie, 
pričom pri aplikácii sa vyvíja 
značné množstvo tepla. 
Je vhodný pre bežné aj pre 
profesionálne použitie. 
Výrobca Banchem kód 20633 
 

6 

Čistiaci prostriedok 
na veľmi 
znečistené plochy, 
500 ml 

 Čistiaci prostriedok na veľmi znečistené plochy 

 Určený na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, 
toaliet a batérií od hrdze a vodného kameňa 

 Zanechá povrch bez choroboplodných zárodkov a 
pôsobí aj preventívne proti tvorbe baktérií 

 Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci 
anorganickú kyselinu a účinné tenzidy  

 Slúži na čistenie veľmi znečistených plôch, na 
odstraňovanie vodného kameňa a ďalších 
usadenín, na čistenie keramických obkladov, vaní, 
umývadiel, WC mís, podláh a podobne 

BANNFIX 
Kyslý čistiaci prostriedok na 
čistenie kúpeľní, umývadiel, 
obkladačiek, toaliet a na všetky 
kyselinovzdorné povrchy 
v sanitárnej oblasti. 
Výrobok obsahuje kyselinu 
fosforečnú. 
Pre potravinársky priemysel 
dostupný aj vo verzii bez arómy. 
Výrobca Banchem kód 10923 
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 Vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo 
ich uvoľňuje z povrchu 

 Objem – 500 ml 

7 
Čistiaci prostriedok 
chemického WC, 
750 ml 

 Čistiaci prostriedok chemického WC 

 Silný čistiaci prostriedok na bezpečné 
odstraňovanie zvyškov tvrdých vôd a usadenín 
nečistôt z plastových a keramických toaletných 
misiek  

 Silno odstraňuje vodný kameň a baktérie  

 Objem – 750 ml 

Thetford Toilet Bowl Cleaner 
má citrónovú vôňu a pomáha 
odstrániť usadeniny, čistí záchodovú 
misu a sviežou vôňou 
rozvonia kúpeľňu. 

Koncentrovaný obsah tohto WC 
čističa odstraňuje nečistoty a 
nepoškodzuje systém WC odpadu. 

Obsah - 750 ml 

Výrobca  Thetford  kód 005632 

8 

Čistiaci prostriedok 
na odstraňovanie 
vápenatých 
usadenín z 
kuchynských 
zariadení, 5 kg 

 Čistiaci prostriedok na odstraňovanie vápenatých 
usadenín z kuchynských zariadení 

 Určený na odstraňovanie vápenatých usadenín 
z kuchynských zariadení, umývačiek riadu, varných 
kanvíc a podobne 

 Obsahuje koncentrovanú kyselinu 

 Odstraňuje aj najväčšie nánosy vápenatých 
usadenín 

 Objem – 5 kg 

AKTIVI K 
Kyselinový penivý čistiaci 
prostriedok určený na 
odstraňovanie nečistôt 
spôsobených anorganickými 
usadeninami, ako je vodný, 
mliečny a pivný kameň, hrdza a 
pod. 
 
Dávkovanie: pre bežné použitie 
dávkovanie od 1-10%, lokálne 
možno použiť aj priamo 
koncentrát. Prípravok riediť 
zásadne chladnou vodou, je 
možné ho používať ručnou 
metódou. 
 
Použitie: 
Potravinársky priemysel: čistenie 
povrchov v mliekarenskom 
priemysle, pivovarníctve, 
vinárstve, pekárenskom 
priemysle a v kuchyniach. 
Ťažký priemysel, ľahký 
priemysel. 
V kúpeľníctve na čistenie 
povrchov bazénov a cirkulačných 
vodných systémov 
Čistenie a odvápňovanie 
technolog. zariadení (práčky, 
umývačky riadu)výrobca 
Banchem kód 72046 

9 
Čistiaci prostriedok 
na okná, 
mechanický 

 Čistiaci prostriedok na okná 

 Mechanický rozprašovač s možnosťou tvorby 
aktívnej stabilnej peny 

AKTIVIT KONTAKT 
Kombinovaný alkoholový 
kontaktný čistič Čistí všetky 
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rozprašovač 500 
ml 

 Vynikajúci čistiaci účinok 

 Zanecháva plochu bez šmúh 

 Žiarivý lesk 

 Rôzne vône 

 Objem – minimálne 500 ml 

sklenené povrchy do vysokého 
lesku. 
Rýchlo a ľahko odstráni 
akúkoľvek nečistotu a mastnotu, 
bez zanechania šmúh. 
Po aplikácii účinne zabraňuje 
opätovnému usadzovaniu 
vodných kvapiek a prachu. 
Udržuje predmety dlhodobo 
lesklé a chránené. 
Osvedčený na čistenie 
vonkajších sklenených plôch v 
exteriéroch, kde vytvára 
ochranný film. Aj vo verzii citrus 
Výrobca Banchem kód  72133 

10 
Čistiaci prostriedok 
na podlahy, 
univerzálny, 1 l 

 Univerzálny čistiaci prípravok s dlhotrvajúcou vôňou 

 Prípravok odstraňuje nečistoty a mastnotu z 
povrchov ako sú podlahy, dlažba, kuchynský 
nábytok a podobne 

 Zanecháva príjemnú dlhotrvajúcu vôňu 

 Rôzne vône 

 Objem – 1 l 

AKTIVIT Water flowers 
Čistí všetky vodou umývateľné 
podlahy a povrchy (veľké aj malé 
plochy, podlahy, nábytok...), 
linoleum, prírodné marmoleum, 
plávajúcu podlahu, dlažbu, 
drevené podlahy, hliníkové a 
plastové povrchy a iné. 
Ošetruje všetky vyššie uvedené 
povrchy. 
Bez rizika poškodenia čisteného 
povrchu. 
Bez potreby následného 
oplachovania. 
Odmasťuje. Dodáva lesk. 
Zanecháva mimoriadne príjemnú 
nápaditú vôňu v priestore. 
Vôňa Water flower – 
harmonizujúca, svieža kvetinová 
vôňa, vhodná do akéhokoľvek 
prostredia 
Dostupný vo verzii Water bay a 
Red Feeling  
výrobca Banchem kód 72374 

11 

Čistiaci prostriedok 
na rúry, grily a 
pece, mechanický 
rozprašovač 500 
ml 

 Čistiaci prostriedok na čistenie veľkokapacitných 
grilov, rúr, pecí a plechov na pečenie a na 
odstraňovanie sadzí 

 Intenzívny čistiaci a odmasťovací účinok    

 Objem – minimálne 500 ml 

Aktivit GK 
Špeciálny čistiaci prostriedok na 
grily, rúry, pece a krbové sklá. 
Vyznačuje sa extrémnou 
čistiacou silou. 
Ľahko a účinne odstráni 
mastnotu, pripáleniny, sadze a 
organické nečistoty. 
Pohodlná sprejová aplikácia.  
Výrobca Banchem kód  72033 

12 
Čistiaci prostriedok 
proti vodnému 

 Čistiaci prostriedok proti vodnému kameňu 

 Určenie na čistenie kúpeľní 

Banox kúpeľňa  750ml 
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kameňu, do 
kúpeľne, 
mechanický 
rozprašovač 500 
ml 

 Objem – minimálne 500 ml Kyslý čistiaci prostriedok, ktorý 
obsahuje kyselinu fosforečnú. Do 
vysokého lesku čistí kúpeľne, 
umývadla, obkladačky, toalety a 
všetky kyselinovzdorné povrchy v 
sanitárnej oblasti. Veľmi 
pohodlná sprejová aplikácia s 
kvalitným rozprašovačom. Vďaka 
optimálnemu zloženiu ľahko a 
šetrne odstráni vodný kameň aj 
hrdzu.  
Výrobca Banchem kód 20744 

13 
Čistiaci prostriedok 
s antikalk efektom, 
750 ml 

 Čistiaci prostriedok na odstránenie vápenatých 
usadenín, mastnoty, zvyškov mydla a hrdze 

 Špeciálny sanitárny čistič prvotriednej kvality 

 Vysoký stupeň antikoróznej ochrany 

 Vysoký lesk 

 Narušuje plesne 

 Určený na predmety a plochy v kúpeľniach 
a kuchyniach 

 Objem – 750 ml 

Rapid TOP 750ml 
Špeciálny sanitárny čistič 
prvotriednej kvality 
Elegantne a bez námahy čistí do 
vysokého lesku. 
Rapídne odstraňuje vápenaté 
usadeniny, mastnotu, zvyšky 
mydla a hrdze. 
Narušuje plesne a čistí do 
vysokého lesku predmety a 
plochy v kúpeľniach a 
kuchyniach ako 
nerezové batérie a drezy, 
zrkadlá, plastové predmety, 
sprchové kúty, vane a mnohé iné 
povrchy 
Na čistenie aj silne znečistených 
povrchov postačí niekoľko 
kvapiek. 
Vysoký stupeň antikoróznej 
ochrany 
Výrobca Banchem kód 73909 

14 

Dámske 
hygienické vložky 
normál s 
krídelkami 

 Dámske hygienické vložky normál s krídelkami 

 Rôzne veľkosti 

 Balenie – minimálne 10 kusov v balení 

Ultra tenké jednotlivo balené 
vložky s krídelkami s vysokou 
absorpčnou schopnosťou. 
Podstatou je absorpčné jadro z 
dvoch vrstiev savé celulózy a 
presne rozmiestnený 
superabsorbent. Výhodou týchto 
vložiek je vyššia absorpčná 
kapacita a minimálne spätný 
priesak.  
Výrobca FIDE   kód 004920 

15 
Detský vlasový 
šampón 

 Detský vlasový a telový šampón  

 Pokožku prirodzene hydratuje, chráni pred stratou 
vlhkosti a upokojuje prípadné podráždenie 

 Bez parfumácie, farbív či konzervačných látok  

 Vhodné aj pre veľmi citlivú či alergickú pokožku  

Detský šampón  DIXI Svište 
Jemný detský šampón sa hodí pre 
každodennú  starostlivosť o vlasy aj 
telo Šetrne a dokonale umýva vlasy, 
dodáva im hebkosť a lesk. Nedráždi 
oči. Olivový olej priaznivo pôsobí na 
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 Obohatený o upokojujúce výťažky z aloe vera a 
pupalkového oleja  

 Neobsahuje žiadne parabény, silikóny, sulfáty a 
alkohol  

 Vhodný pre najmenšie deti od narodenia 

 Čistí a odstraňuje všetky nečistoty 

 Objem – minimálne 200 ml 

vlasy aj pokožku šetrne a dokonale 
umýva vlasy dodáva im hebkosť a 
lesk nedráždi oči .Neobsahuje žiadne 
parabény, silikóny, sulfáty a alkohol  

Vhodný  deti od narodenia 
Výrobca Herba Drug kód 002062 

16 

Dezinfekčný 
čistiaci prostriedok 
povrchov do 
kuchyne, MR 500 
ml 

 Dezinfekčný čistiaci prostriedok povrchov do 
kuchyne 

 Dezinfekčný čistič do kuchyne vhodný na čistenie 
skoro všetkých povrchov, ktoré sa nachádzajú 
v kuchyni – sporáky, rúry, grily, drezy, nerezové 
plochy, pracovné dosky, chladničky, mikrovlnné 
rúry, umývateľný kuchynský nábytok a podobne 

 Obsahuje špeciálne dezinfekčné zloženie, ktoré 
zabíja 99,9% baktérií a vírusov vrátane mikróbov a 
plesní 

 Vytvára aktívnu penu, ktorá má silne odmasťovacie 
zloženie, ktoré oslabuje štruktúru mastnoty a 
rozpúšťa ju 

 Poradí si aj s pripálenými povrchmi 

 Zanecháva kuchyňu hygienicky čistú a zanecháva 
príjemnú vôňu 

 S mechanickým rozprašovačom 

 Objem – 500 ml 

Aktivit dezinfekčný 500ml 
Čistí a dezinfikuje všetky 
umývateľné plochy a povrchy 
(kúpeľne, kuchyne, vnútra 
chladničiek, pracovné kuchynské 
plochy, kuchynské krájače, nože, 
atď.). 
 
Antibakteriálne pôsobenie 
zabezpečuje maximálnu hygienu. 
Neutralizuje pachy. 
Zanecháva príjemnú, sviežu 
citrusovú vôňu.  
Pohodlná sprejová aplikácia. 
 
Likviduje baktérie a vírusy 
vrátane plesní 
Výrobca Banchem  kód 72803 

17 
Dezinfekčný 
prostriedok na WC, 
750 ml 

 Dezinfekčný prostriedok na WC 

 Účinne odstraňuje vodný kameň v toalete a vyčistí 
aj hlboko usadené nečistoty  

 Účinné zloženie 

 Extra hustý 

 Pre žiarivo bielu toaletu bez usadenín 

 Obsahuje kyselinu chlorovodíkovú pre väčšiu 
účinnosť 

 Zloženie – menej ako 5 % neiónové povrchovo 
aktívne látky, katiónové povrchovo aktívne látky, 
parfum 

 Objem – 750 ml 

SOMO WC gélový čistič Oceán  
750ml 
Gélový čistiaci prostriedok na 
toalety s rýchlym účinkom. 
Koncipovaný podľa výsledkov 
spotrebiteľského prieskumu. 
Má výbornú priľnavosť, čím sa 
predlžuje doba pôsobenia aj na 
zvislých a ťažko dostupných 
plochách. 
Odstraňuje vodný kameň, 
močový kameň, hrdzu, nečistoty 
a usadeniny. 
Spoľahlivo účinkuje aj pod 
vodnou hladinou. 
Pri pravidelnom používaní, chráni 
pred opätovným vznikom 
vodného kameňa. 
Veľmi svieža a príjemná vôňa 
oceánu , eliminuje nežiaduce 
pachy 
Zanecháva toaletu hygienicky 
čistú a sviežu po dlhú dobu. 
Dostupný aj vôňa Citrón a Luka 
Výrobca Banchem kód 20224 
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18 
Drôtenka kovová 
na riad 

 Drôtenka kovová na riad 

 50 g 

 Množstvo – minimálne 2 kusy v balení 

Drôtenka kovová  
50g 2 ks v balní 
Výrobca  Janegal  kód 00356 

19 

Handra na mop, 
návlek na mokré 
umývanie podlahy, 
40 cm 

 Handra na mop  

 Návlek na mokré umývanie podlahy 

 Poťah z mikrovlákna  

 Prateľný 

 Šírka – 40 cm 

 
Mop micro soft 40cm 
z rady profi určený pre fixové i 
kapsové držiaky . Husté 
microvlákno zaručuje dlhu 
životnosť. Testovaný na 
200praní. Učinný na suché i 
mokré umývanie 
výrobca Janegal kód 005325 

20 
Handra na podlahy 
tkaná, biela, 50x60 
cm 

 Handra na podlahy 

 Tkaná 

 Farba – biela 

 Rozmer – 50 x 60 cm 

Handra na podlahu Denisa 
50x60cm 
Tkaná hladká počesaná handra  
biela zloženie 99%BA 1% PES 
Výrobca Janegal kód  00717 

21 
Handra na 
podlahy, viskózna, 
50x60 cm 

 Handra na podlahy 

 Viskózna 

 Rozmer – 50 x 60 cm 

Utierka Bodentuch profesionál 
50x60 
zloženie 80%viskoza 20% 
polypropylén rôzne farby 
Výrobca Janegal kód 000711 

22 
Hubky na riad 
profilované 
9x7x4,5 cm 

 Hubky na riad profilované 

 Rozmer – 9 x 7 x 4,5 cm 

 Množstvo – minimálne 5 kusov v balení 

Špongia na riad tvarovaná bal. 
5Ks  
gramáž 40g  rozmer 9X7X4,5cm 
farebný mix 
Výrobca Janegal kód 000726 

23 
Hubky na riad s 
drôtenkou malé, 10 
kusov v balení 

 Hubky na riad malé 

 S drôtenkou 

 Množstvo – 10 kusov v balení 

Špongie na riad 10ks 
rozmer 8,1x1,5x2,5cm 
zelená abrazívna časť  vhodná 
na riad a povrchy kde nehrozí 
poškriabanie farebný mix 
Výrobca Janegal  kód 004731 

24 
Hydroxid sodný 98 
%, 1 kg 

 Hydroxid sodný 98 % 

 Granulový technický prostriedok na čistenie a 
spriechodnenie zanesených odpadových potrubí 

 Objem – 1 kg 

Hydroxid sodný 98% 
 granulát pre uvoľnenie sifónov a 
kanalizačných potrubí 
Bezo zvyškov rozpúšťa 
kuchynské odpady, vlasy, tuk  v 
odpadoch. 
Výrobok má razantné pôsobenie,  
Je vhodný pre bežné aj pre 
profesionálne použitie 
Výrobca Banchem                  kód 
23004 

25 Krém na ruky 

 Krém na ruky  

 Regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný 
krém na ruky obohatený o výťažok z nechtíka 
lekárskeho a glycerín  

Banola nechtík 100ml 
ochranný krém s obsahom 
nechtíkového extraktu. Pri 
pravidelnom používaní pokožku  
glycerin regeneruje a zvláčni, čím 
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 Pomáha udržiavať prirodzenú ochrannú vrstvu 
kožného mazu, optimálnu hodnotu pH, pružnosť a 
vláčnosť pokožky 

 Vhodný aj pre citlivú pokožku, poskytuje 
dlhotrvajúcu ochranu pokožky rúk pred 
nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 

 Objem – minimálne 85 ml 

ju chráni pred poveternostnými 
vplyvmi.  
Možnosť dodať aj dezinfekčnú 
verziu, aloe vera, mandla 
Výrobca VUP  kód 63080 

26 
Jednorazový 
holiaci strojček 

 Jednorazový holiaci strojček  

 Dve čepele  

 Vhodné aj pre citlivú pokožku 

 Množstvo – minimálne 5 kusov v balení 

Jednorazové žiletky 5ks 
Jednorazový hol. strojček , dve 
čepele, 
Výrobca Super Max kód 002525 

27 

Kefa drevená na 
podlahy 20 cm s 
drevenou 120 cm 
násadou 

 Kefa drevená na podlahy 

 Šírka – 20 cm  

 Dĺžka drevenej násady – 120 cm  

Kefa drevená ryžák s násadou 
120cm 
dlžka vlasu 3 cm, širka  kefy 6 
cm štetiny rôznej farby 
Výrobca Janegal  kód 002567 

28 
Kryštalická sóda, 1 
kg 

 Kryštálová sóda 

 Ľahko a rýchlo rozpustná 

 Prostriedok na zmäkčovanie vody 

 Na namáčanie silne znečistených odevov  

 Vhodná do automatických práčok 

 Zabraňuje usadeniu vodného kameňa 

 Objem – 1 kg 

Sóda kryštalická 
 Ľahko a rýchlo rozpustná Luxon 
kryštálová sóda  
- prostriedok na zmäkčovanie vody 
- na namáčanie silne znečistených 
odevov (pracovné odevy, montérky) 
- vhodná do automatických práčok 
- zvyšuje účinnosť pracieho prášku 
- zabraňuje usadeniu vodného 
kameňa 
- vhodná na preplachovanie pivných 
trubiek 
- na úpravu pH v bazénoch 

Obsahuje dekahydrát uhličitanu 
sodného (EC 207-838-8) 

Výrobca Tatrachema kód 000334 

 

29 

Kuchynské utierky 
papierové, 2 
vrstvové, 2 rolky 
v balení 

 Kuchynské utierky papierové 

 2 vrstvové 

 2 rolky v balení 

 Množstvo – minimálne 45 útržkov v jednej rolke 

Papierové kuchynské utierky 
2 vrstvové 
balenie 2 rolky  po 50 ks útržkov 
Výrobca SHP Harmanec 
kod.002545 

30 
Kyselina soľná 
chlorovodíková, 1 l 

 Kyselina soľná chlorovodíková 

 Vysokoúčinná na čistenie sanitárnej a inej keramiky, 
skla, plastov od rôznych druhov anorganického a 
organického znečistenia 

 Na leptanie a chrómovanie  

 Objem – 1 l 

Kyselina  soľná 1L 
Vysokoúčinná na čistenie 
sanitárnej a inej keramiky, skla, 
plastov od rôznych druhov 
anorganického a organického 
znečistenia 
Výrobca    ŠK Spektrum                  
kod 002242 
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31 
Metla cestárska 30 
cm s drevenou 120 
cm násadou 

 Metla cestárska  

 Šírka – 30 cm  

 Dĺžka drevenej násady – 120 cm 

Metla priemyselná cestárska 
30cm s drevenou násadou 
120cm 
dĺžka vlasu 8cm tvrdé farebné 
štetiny použitie v exteriéri 
Výrobca Janegal  kód 005525 

32 
Metla ciroková, 5 x 
šitá, násada z 
dreva 

 Metla ciroková 

 5 x šitá 

 Drevená násada 

Metla ciroková 5x šitá 
šírka metly cca 33cm tyč 140cm 
Výrobca Janegal kód  00064 

33 
Metla interiérová 
30 cm s kovovou 
120 cm násadou 

 Metla interiérová  

 Šírka – 30 cm  

 Dĺžka kovovej násady – 120 cm 

Zmeták klasik +tyč klasik 
dĺžka vlasu 6cm spodná plocha 
30x7cm stredne husté štetiny, 
násada kovová so závitom 
120cm 
Výrobca Janegal kód 004726 

34 
Metla priemyselná 
25 cm s drevenou 
120 cm násadou 

 Metla priemyselná  

 Šírka – 25 cm  

 Dĺžka drevenej násady – 120 cm 

Metla priemyselná 25 cm s 
drevenou 120 cm násadou 
dĺžka vlasu 9cm,spodná plocha 
29x9cm tvrdé štetiny  vhodné do 
exteriéru  
Výrobca Janegal kód 004546 

35 
Metla-portviš 30 
cm s drevenou 120 
cm násadou 

 Metla portviš 

 Šírka – 30 cm  

 Dĺžka drevenej násady – 120 cm 

Zmeták drevený s násadou 
120cm 
šírka 30cm dĺžka vlasu 6,5cm 
spodná šírka štetín  7cm vhodná 
do interiéru 
Výrobca Janegal kód 005847 

36 

Metlička 
antistatická 
s teleskopickou 
rúčkou 

 Metlička antistatická  

 S teleskopickou rúčkou – minimálne 120 cm 

Oprašovač teleskopický dúhový 
antistatický rukoväť 120cm 
trením o predmety sa nabíja 
statickou elektrinou čim priťahuje 
a viaže na seba značné 
množstvo prachu  
Výrobca Janegal 004056 

37 
Mikroutierka 35x30 
cm 

 Mikroutierka 

 Rozmer – 35 x 30 cm 

 Minimálna hmotnosť – 205 g/m2 

 Zloženie – 80% polyester a 20% polyamid 

Utierka  Microultra nebalená 
35x30cm 
210g m2 
80% PES 20% PAD rôzne farby 
Výrobca Janegal 005367 

38 
Mop set oválny, 10 
l, viskózny mop 

 Sada mopu s viskóznou strapcovou náhradou a 
žmýkacím vedrom 

 Vhodný na všetky typy podláh 

 Jednoduchá výmena náhradnej hlavice 

 Vyrobený z recyklovateľných materiálov 

 Dĺžka tyče – 120 cm 

 Objem vedra –  10 l 

WET MOP set oválny 10 L 
viskózový mop 80g   možnosť 
dodať i reklovaný Ba mop 140g 
plastový samosvorný košík 
násada 120cm 
farebný mix 
Výrobca Janegal kód 004354 

39 
Mop set ženilkový 
s teleskopickou 
rúčkou 

 Mop set ženilkový s teleskopickou rúčkou 

 Mop je účinný aj na vlhko a mokro 

 Zloženie mopu – 100% polyester 

 Minimálna dĺžka teleskopickej rúčky – 120 cm 

Mopset ženilkový s telekopickou 
tyčou  Klasik 120cm 
držiak s dvojitým istením s 
hustým ženilkovým PES mopom 
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vhodným na suché i mokré 
čistenie 
Výrobca Janegal kód 005948 

40 
Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 1 l 

 Mydlo tekuté antibakteriálne 

 Na bežné umývanie pokožky rúk 

 Možnosť použitia ako náplne do dávkovaču 
tekutého mydla 

 Zloženie – Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Citric Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Sodium Styerene / Acrylates Copolymer, Limonene, 
2 –Bromo -2-Nitropropane – 1,3 – Diol, Triclosan 

 Objem – 1 l 

Bann tekuté krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou 
Krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou, biele 
aj modré - 1 L 

Dôraz je kladený na účinné 
zvláčnenie pokožky rúk. 

vhodné na bežné 
umývanie rúk  
ľahko a rýchlo 
odstraňuje bežné 
znečistenie rúk  
vhodné ako náplň do 
dávkovačov tekutého 
mydla  
objem - 1 L  

Výrobca Banchem  kód 30504 

41 
Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 5 l 

 Mydlo tekuté antibakteriálne 

 Na bežné umývanie pokožky rúk 

 Možnosť použitia ako náplne do dávkovaču 
tekutého mydla 

 Zloženie – Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Citric Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Sodium Styerene / Acrylates Copolymer, Limonene, 
2 –Bromo -2-Nitropropane – 1,3 – Diol, Triclosan 

 Objem – 5 l 

Bann tekuté krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou 
Krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou, biele 
aj modré - 5 L 

Dôraz je kladený na účinné 
zvláčnenie pokožky rúk. 

vhodné na bežné 
umývanie rúk  
ľahko a rýchlo 
odstraňuje bežné 
znečistenie rúk  
vhodné ako náplň do 
dávkovačov tekutého 
mydla  

Výrobca Banchem 
kód 40356 

42 

Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 
s dávkovačom, 
500 ml 

 Mydlo tekuté antibakteriálne 

 S dávkovačom/pumpičkou  

 Na bežné umývanie pokožky rúk 

 Možnosť použitia ako náplne do dávkovaču 
tekutého mydla 

 Zloženie – Aqua, Sodium Chloride, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Citric Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
Sodium Styerene / Acrylates Copolymer, Limonene, 
2 –Bromo -2-Nitropropane – 1,3 – Diol, Triclosan 

 Objem – 500 ml 

Bann tekuté krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou 
Krémové mydlo s 
antibakteriálnou prísadou, biele 
500ml s dávkovačom 
vhodné na bežné umývanie rúk  

ľahko a rýchlo 
odstraňuje bežné 
znečistenie rúk  
Tekuté mydlo, vhodné 
na bežné umývanie 
pokožky rúk. 
Ľahko odstraňuje 
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bežné znečistenie. 
Dôraz je kladený na 
účinné zvláčnenie 
pokožky rúk. 
Obsahuje 
antibakteriálnu  
Vhodné najmä pre 
priemyselné podniky a 
veľké obchodné centrá.  
Výrobca Banchem kód 
40343 

43 
Mydlo tekuté do 
zásobníkov TORK, 
475 ml 

 Mydlo tekuté do zásobníkov TORK Dispenser Soap 
Liquid Mini Mild 

 S vôňou  

 Objem – 475 ml 

 Mydlo tekuté do zásobníkov 
TORK  biele  Dispenser Soap 
Liquid Mini Mild 

 S vôňou  

 Objem – 475 ml 
Výrobca TORK kód 004891 

44 
Mydlo toaletné 
antibakteriálne 

 Mydlo toaletné antibakteriálne  

 Zabíja 99,9% baktérií vrátane alergénov  

 Jemne odstraňuje nečistoty a baktérie  

 Zloženie – sodium palmate, sodium tallowate, 
sodium palm kernelate, aqua, glycerin, stearic acid, 
parfum, peg-12, sodium chloride, triclocarban, 
pentasodium pentetate, pentaerithrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate, alpha-isomethyl ionone, 
butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, 
eugenol, hexyl cinnamal, limonene, linalool, cl 
77891, cl 77007, cl 42090 

 Objem – minimálne 90 g 

Protex toaletné antibakteriálne 
mydlo 90g 
Spája antibakteriálne zložky  
poskytuje najlepšiu prirodzenú 
ochranu. 

Ničí až 99% baktérií, vytvára 
ochrannú vrstvu. 

Tuhé mydlo PROTEX s 
dlhodobou ochranou proti 
zápachu  

Pomáha chrániť pred 
baktériami a vírusmi  
Nové zloženie 
obsahuje za studena 
lisovaný ľanový olej  
Všetky produkty sú 
dermatologicky 
testované  
Zanechá vašu 
pokožku krásne 
jemnú, hydratovanú a 
voňavú s vôňou 
propolisu  
Recyklovateľný 
papierový obal  
Zloženie je z 98% 
biologicky 
rozložiteľné  

Výrobca  Colgate 
Palmolive             kód 
001484 
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45 Mydlo toaletné 

 Mydlo toaletné 

 S vôňou 

 Pre časté použitie  

 Zloženie – Sodium Palmate, Aqua, Talc, Sodium 
Palm Kernelate, Glycerin, Sodium Chloride, Lauric 
Acid, Parfum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, 
Sodium Hydroxide, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional 

 Objem – minimálne 100 g 

Mydlo RUBIS  100g 
Rubis krémové mydlo. 
obsahuje vysoko kvalitné zložky, 
ktoré zvlhčujú pokožku 
zvlášť odporúčané pre ľudí, ktorí 
hľadajú mydlá pomocou 
najnovších kozmetických 
úspechov 
bolo dermatologicky a 
hypoalergénne testovaný  rôzne 
druhy 
Výrobca  Bilal Soap Company 
kód 002095 

46 
Odstraňovač 
vodného kameňa, 
100 g 

 Odstraňovač vodného kameňa   

 Rýchlo rozpúšťač vodného kameňa určený pre 
kávovary, varné kanvice, naparovacie žehličky, 
automatické práčky a umývačky riadu  

 Objem – 100 g 

LUXON   100g 
Luxon je účinný 
rýchlorozpúšťač vodného 
kameňa určený pre kávovary, 
varné kanvice, naparovacie 
žehličky, automatické práčky a 
umývačky riadu.  
Výrobca Tatrachema  kód 
002404 

47 
Osviežovač 
vzduchu, spray 
300ml 

 Sprayový osviežovač vzduchu    

 Okamžité pohlcovanie pachov v miestnosti  

 Rôzne vône   

 Objem – 300 ml 

Miléne osviežovač vzduchu 
 v suchom rozprašovači s vôňou 
levandule.,citron, les Neutralizuje 
pachy, príjemne prevonia priestor 
a obsahuje esenciálne oleje. 
Výrobca De Miclén Tradingkod 
005581 

48 
Papierové obrúsky, 
1 vrstvové, biele, 
33x33 cm 

 Papierové obrúsky 

 Rozmer – 33 x 33 cm    

 Jednovrstvové    

 Farba – biela  

 Neparfumované  

 Množstvo – minimálne 100 kusov v balení 

Servítky biele Harmony 
Rozmer – 33 x 33 cm    
Jednovrstvové    
Farba – biela  
Neparfumované  
Množstvo  100 kusov v balení 
Výrobca SHP Harmanec   kód 
001123 

49 Pasta na ruky 

 Pasta na ruky 

 Abrazívny prípravok na umývanie rúk (jemná pasta) 

 Na umývanie znečistených rúk od motorového oleja 
a iných mazív  

 Objem – minimálne 500g 

Solvik pasta na ruky 
Solvik BHP 500g, čistiaca pasta 
na ruky. Ľahko odstraňuje 
nečistoty z pokožky. 
 Prípravok ľahko odstraňuje 
nečistoty z pokožky znečistené 
olejom, sadzami, grafitom a 
celou radou ďalších nečistôt, 
ktoré sa vyskytujú v priemysle, 
poľnohospodárstve a 
domácnostiach.  
Výrobca  Solvik kód 006019 
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50 
Pena na holenie 
pánska 

 Pena na holenie pánska  

 Bohatá krémová pena 

 Pre normálnu pokožku 

 Objem – minimálne 200 ml 

Pena na holenie Sportstar 
Cooling sensitive s chladivým 
efektom poskytuje jednoduché 
holenie bez pocitu vysušenej a 
napätej pleti. Pena je určená pre 
citlivú pleť. Pleť je hydratovaná a 
vyživovaná už počas holenia. 
Predchádza podráždeniu.  
Objem balenia  200ml 
Výrobca   Statestrong Ltd. UK  
kód 001806 

51 
Penová kuchynská 
utierka 

 Penová kuchynská utierka  

 Rozmer – minimálne 20 x 18 cm  

 Farba – rôzne 

 Materiál – celulózové a bavlnené vlákna  

 Na vlhké povrchy 

 Množstvo – minimálne 5 kusov v balení   

Špongiová utierka Spontex  5ks 
rozmer 20,5x18cm farebný mix 
hrubka utierky 4mm 
Výrobca Janegal kód 000481 

52 
Prachovka, biela, 
45x35 cm 

 Prachovka biela  

 Rozmer – 45 x 35 cm  

 Farba – biela 

 Materiál – bavlnené mäkké priadze 

 Gramáž – min. 160 g/m2 

 Zloženie – 70% bavlna a 30% polyester 

 Tkaná 

 Vysoká savosť 

Prachovka biela Monika  
45x35cm 
tkaná flanelová počesaná biela 
prachovka  180g, m2 
Výrobca Janegal 000656 

53 
Prášok na pranie 
detský, 600 g 

 Prášok na pranie na detskú bielizeň 

 Na pranie bielej aj farebnej bielizne 

 Pre všetky druhy práčok a na ručné pranie 

 Účinne použitie aj pri nižších teplotách  

 S obsahom aktívnych látok na odstraňovanie škvŕn 

 Špeciálne na pranie dojčenskej a detskej bielizne  

 Vhodný pre detskú a citlivú pokožku 

 Obsahuje: 15-30% sodium silicate, uhličitan; 5-15% 
aniónové a neintové povrchovo aktívne látky, 
bieliace činidlá na báze kyslíka, enzým a parfum 

 Objem – minimálne 600 g 

MIMINO prášok na pranie detský 
Mimino prací prostriedok na 
vypranie bieleho a stálofareného 
prádla pri teplotách od 40 do 90C 
vo všetkých typoch práčok. 
Vhodný pre detskú a citlivou 
pokožku. Je vhodný pre všetky 
druhy tkanín mimo vlny a 
přírodního hodváb. obsahuje: 15 
- 30% sodium silicate, uhličitan; 5 
- 15% aniontové a neintové 
povrchovo aktívny látky, bieliaci 
činidlo na bázu kyslíka. Enzým. 
Parfum. 
Výrobca Důbrava Valašské 
Klobouky           kód 002027  

54 
Prášok na pranie 
univerzálny, 6 kg 

 Prášok na pranie univerzálny  

 Na pranie bielej aj farebnej bielizne 

 Účinne použitie aj pri nižších teplotách  

 S obsahom aktívnych látok na odstraňovanie škvŕn 

 Pre všetky druhy práčok a na ručné pranie 

 Minimálne 80 pracích dávok  

 Objem – minimálne 6 kg 

Robeta prací prach univerzálny 
6kg 
Je vhodný ako univerzálny prací 
prostriedok predovšetkým na 
vývarku bieleho a stálofarebného 
prádla pre teploty 30°C, 60°C, 
90°C a pre všetky typy práčok 
používaných v domácnostiach i 
ručné pranie. Dostatočne zmäkčí 
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vodu, je zlučiteľný s ostatnými 
pracími prísadami, pomocou 
enzýmov odstráni biologické 
nečistoty a zápach, vyperie 
všetky druhy prádla (okrem 
prádla z vlny a prírodného 
hodvábu) pri všetkých teplotách. 
Výborne sa hodí i na predpierku. 
Výrobca DEXIS kód 005569 

55 

Priemyselná rolka, 
2 vrstvová, biela, 
244 m, 2 rolky v 
balení, 100% 
celulóza 

 Priemyselná rolka  

 Jednorazové utierky s vysokou pevnosťou v 
mokrom stave a vysokou savosťou 

 Dvojvrstvové 

 100% celulóza  

 Farba – biela   

 Neparfumovaná 

 Minimálny návin – 244 m 

 Množstvo – 2 kusy v balení 

Papierová priemyselná rolka  2 
vrstvy 244m 2 ks v bal 
Jednorazové utierky s vysokou 
pevnosťou v mokrom stave a 
vysokou savosťou 
Dvojvrstvové 100% celulóza 
Farba – biela   
Neparfumovaná 
Výrobca SHP Harmanec kód 
005522 

 

56 
Prostriedok na 
umývanie riadu, 1 l 

 Prostriedok na umývanie riadu  

 Vhodný na ručné čistenie a odmastenie riadu 

 Účinný na umytie zaschnutých zvyškov jedla 
a odolnej mastnoty  

 Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 
15%, neiónové a amfolytické povrchovo aktívne 
látky do 5%, konzervačná látka ( 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol), vonné látky (Limonene), 
triklozan, farbivo 

 Rôzne vône  

 Objem – 1 l 

Lucia extra  1L 
Prostriedok na ručné umývanie 
riadu. Intenzívna odmasťovacia 
schopnosť – riady umyjete 
jednoduchšie a rýchlejšie. 
Pachy absorbujúce vôňa Citrus, 
ktorý šetrí vašu pokožku ešte 
viac. 
Obsahuje vysoký podiel látok na 
ošetrenie a ochranu pokožky. 
Antibakteriálna prísada tricklosan 
zlepšuje hygienický štandard. 
Biologicky odbúrateľný. 
Vhodný aj pre prevádzky 
verejného stravovania. 
Vyrábaný od roku 1996. Na 
základe spotrebiteľského 
prieskumu inovovaná receptúra v 
roku 2016. 
dostupný vo verzii 
balzam,citrus,oranž  
Výrobca Banchem  kód 10134 

57 
Prostriedok na 
umývanie riadu, 5 l 

 Prostriedok na umývanie riadu  

 Vhodný na ručné čistenie a odmastenie riadu 

 Koncentrát účinný na umytie zaschnutých zvyškov 
jedla a odolnej mastnoty  

 Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 
15%, neiónové a amfolytické povrchovo aktívne 
látky do 5%, konzervačná látka ( 2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol), vonné látky (Limonene), 
triklozan, farbivo 

Lucia extra  5L 
Prostriedok na ručné umývanie 
riadu. Intenzívna odmasťovacia 
schopnosť – riady umyjete 
jednoduchšie a rýchlejšie. 
Pachy absorbujúce vôňa Citrus, 
ktorý šetrí vašu pokožku ešte 
viac. 
Obsahuje vysoký podiel látok na 
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 Rôzne vône 

 Objem – 5 l 

ošetrenie a ochranu pokožky. 
Antibakteriálna prísada tricklosan 
zlepšuje hygienický štandard. 
Biologicky odbúrateľný. 
Vhodný aj pre prevádzky 
verejného stravovania. 
Vyrábaný od roku 1996. Na 
základe spotrebiteľského 
prieskumu inovovaná receptúra v 
roku 2016. 
dostupný vo verzii 
balzam,citrus,oranž 
Výrobca Banchem kód  31516 

58 
Rukavice ochranné 
z latexovej gumy, 1 
pár 

 Rukavice ochranné  

 Materiál – prírodná latexová guma 

 Vnútorný povrch rukavíc pokrytý vločkovou bavlnou  

 Odolné voči oderu a porezaniu  

 Rôzne veľkosti 

 Balenie – 1 pár   

Latexové rukavice pre 
domácnosť s bavlneným 
prachom pre ľahké navliekanie. 
Dezén na dlani a prstoch 
napomáha bezpečnému 
uchopeniu predmetov. Rôzne 
veľkosti.  
Výrobca Janegal kód 006056 

59 
Sáčky do koša 
pevné, 50x60 cm, 
30 l 

 Sáčky do koša 

 Objem – minimálne 30 l 

 Rozmer – minimálne 50 x 60 cm  

 Materiál – HDPE 

 Odtrhávacie (perforované) po kusoch  

 Množstvo – minimálne 25 ks v rolke   

Sáčky do koša pevné, 50x60 cm, 
30 l 

Materiál – HDPE 
25ks v rolke 
farba čierna 
perforované 
Výrobca Trade  Pack kód 
005196 

60 

Sáčky do koša, 
60x70 cm, HDPE, 
60 l, minimálne 25 
kusov v rolke 

 Sáčky do koša 

 Objem – minimálne 60 l 

 Rozmer – minimálne 60 x 70 cm 

 Materiál – HDPE 

 Odtrhávacie (perforované) po kusoch  

 Množstvo – minimálne 25 ks v rolke   

Sáčky do koša, 60x70 cm,  
HDPE, 60 l,  25 kusov v rolke 
farba čierna 
perforované 
Výrobca Trade  Pack kód 005195 

61 
Savo Originál XL, 
alebo ekvivalentný  

 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na umývanie   

 Tekutý prostriedok zlikviduje 99,9 % baktérií, 
vírusov, choroboplodných zárodkov, rias a húb    

 Pre použitie na umývanie a dezinfekciu plôch 
a podláh, sanitárnej keramiky, drezov, kuchynských 
potrieb  

 Dezinfekcia vody v bazénoch a pitnej vody 
v studniach  

 S účinnou látkou chlórnanu sodného – 47 g/kg (4,7 
%)  

 Objem – minimálne 1,2 l 

SAVO XL original  1,2l 
Tekutý dezinfekčný prípravok na 
dezinfekciu vody a povrchov.  
Spoľahlivo likviduje baktérie, 
vírusy, riasy a huby. SAVO 
Original likviduje choroboplodné 
zárodky, baktérie a vírusy 
(vrátane HIV a HBV), riasy a 
nižšie huby, odstraňuje pachy.  
Výrobca Bochemie  kód 006058 

62 
Savo na podlahy 
a povrchy - 
univerzálny čistiaci 

 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy 
a povrchy  

 Aromatizovaný 

 Zanechá povrch čistý a lesklý 

5P 
 
Tekutý čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok na báze kvartérnych 
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prostriedok, alebo 
ekvivalentný 

 Vhodný na všetky umývateľné povrchy  

 Dokonalé odstránenie baktérií a alergénov  

 Zloženie – menej ako 5 % neiónové povrchovo 
aktívne látky, Parfum, Amyl cinnamal, Hexyl 
cinnamal, Limonene, Linalool, Benzisothiazolinone 

 Objem – minimálne 750 ml  

amónnych 
zlúčenín so zníženou 
penivosťou, určený na čistenie a 
dezinfekciu plôch. 
 
Dezinfekcia a čistenie v jednom 
kroku. 
Neobsahuje aldehydy a chlór. 
Odporúčame najmä použitie v 
priestoroch s vyššou 
koncentráciou ľudí. 
Nedráždi sliznice. 
Veľmi dobrá manipulácia pre 
personál. 
 Univerzálny čistiaci a 
dezinfekčný prostriedok s 
dlhotrvajúcou mimoriadne 
príjemnou kvetinovou vôňou a 
posilneným zložením s obsahom 
odmastňujúcich zložiek. 
Dokonale čistí všetky podlahy a 
povrchy bez rizika poškodenia a 
potreby následného 
oplachovania. Vynikajúca 
materiálová znášanlivosť  obsah 
1L 
Výrobca Banchem kód 20904 

63 
Savo Prim XL, 
alebo ekvivalentný 

 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na umývanie   

 Tekutý prostriedok zlikviduje 99,9 % baktérií, 
vírusov, kvasiniek a plesní   

 Pre použitie na umývanie a dezinfekciu plôch 
a podláh, sanitárnej keramiky, WC, drezov, 
kuchynských potrieb, hračiek  

 S účinnou látkou chlórnanu sodného – 47 g/kg (4,7 
%) 

 Zloženie – chlórnan sodný, aniónové povrchovo 
aktívne látky, parfum 

 Objem – minimálne 1,2 l 

Savo Prim  1,2L- tekutý čistiaci a 
dezinfekčný prípravok účinne 
vyčistí a vydezinfikuje a dodá 
vášmu domovu nádych sviežej 
čistoty. 
Savo Prim je univerzálny čistič, 
vhodný aj do domácností s 
domácimi zvieratami. Spoľahlivo 
likviduje 99,9 % baktérií, vírusov, 
kvasiniek a plesní. 
 Výrobca Bochemie kód 006059 

64 
Savo proti plesni s 
rozprašovačom, 
alebo ekvivalentný 

 Čistiaci prostriedok proti plesni s rozprašovačom 

 Čistiaci a dezinfekčný prostriedok  

 Tekutý prostriedok proti plesniam je účinný proti 
mikroskopickým vláknitým hubám, riasam, 
lišajníkom a má vysoké baktericídne účinky  

 Pre použitie na likvidáciu plesní na stenách, okolo 
vaní, umývadiel, kuchynských liniek, okien, 
obkladačiek, na dvere a pod 

 Zloženie – Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze 
chlóru (chlórnan sodný), Neiónové povrchovo 
aktívne látky 

 S mechanickým rozprašovačom 

Banox proti plesni 500ml 
mechanický rozprašovač 
Kvapalný biocídny 
prípravok. Používa sa k likvidácii 
plesní na stenách, obkladačkách 
okolo bazénov, vaní a 
pod. Ošetrované plochy 
súčasne dezinfikuje, bieli, čistí 
a zbavuje baktérií. Ničí plesne. 
Bieli špáry. Oživí zašlé povrchy. 
Odstraňuje mastné usadeniny. 
Čistí a dezinfikuje. 
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 Objem – minimálne 500 ml  Účinné látky a pomocné látky. 

Obsahuje aktívny chlór 

uvoľňovaný z 

chlórnanu sodného. 

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-

diamine. 

aktívny chlór uvoľňovaný z 

chlórnanu sodného 4,7g/100g 

výrobku, 

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-

diamine 0,05g/100g 

výrobku. 

Výrobca Banchem kod006035 

 

 

65 
Soľ do umývačky 
riadu, 1 kg 

 Soľ do umývačky riadu  

 Nejódovaná soľ do umývačky riadu 

 Ľahko rozpustná s ochranou proti usadzovaniu 
vodného kameňa 

 Objem – minimálne 1 kg  

Q power soľ do umývačky riadu 
1,1kg 
Regeneračná soľ do umývačky 
riadu. Ľahko sa rozpúšťa a 
chráni umývačku riadu pred 
usadzovaním vodného kameňa.  
Výrobca Kittfort Praha  
kod005822 

66 
Spray na leštenie 
nábytku, 300 ml 

 Spray na leštenie nábytku 

 Na impregnáciu, ochranu a leštenie dreva  

 S antistatickým účinkom 

 Parfumovaný  

 Rôzne vône 

 Objem – minimálne 300 ml 

BRAIT spray 350ml 
Politúra na nábytok značky Brait. 
S vôňou jarných kvetov. Pre 
lesklý, voňavý a čistý nábytok v 
domácnosti alebo v práci. Sprej o 
objeme 350 ml.rôzne vône  
Výrobca  Brait  kód 003476 

67 
Spray na lezúci 
a lietajúci hmyz, 
400 ml 

 Spray na lezúci a lietajúci hmyz  

 Insekticídny prípravok na hubenie lietajúceho aj 
lezúceho hmyzu 

 Objem – minimálne 400 ml 

COBRA univerzal 400ml 
Vysoko účinný priestorový sprej 
proti lietajúcemu aj lezúcemu 
hmyzu.  
Výrobca Cobra kód 000846 

68 
Spray na sršne a 
osy 

 Spray na sršne a osy  

 Aplikácia v priestore do vzdialenosti 5 až 6 metrov 

 Na ničenie sršňov a ôs   

 Objem – minimálne 750 ml 

EFFEKT  spray na sršne a osy 
750ml 
insekticíd vo forme aerosólu, 
vzhľadom k tomu, že aerosól 
aplikuje aktívnu látku až do 
vzdialenosti 4-6m, je možné 
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hniezdo postriekať z väčšej 
vzdialenosti.  
Výrobca  Unichem kód  004893 

69 
Spray proti blchám 
a plošticiam 
v domácnosti 

 Spray proti plošticiam a blchám  

 Aplikácia na povrchy 

 Na ničenie nežiadúceho hmyzu  

 Vysoko efektívny postrek proti plošticiam, blchám 
a inému hmyzu  

 S účinnou látkou – 2,8g / kg S-metoprén, 1,8g / kg 
pyretrin, 3,6g / kg PBO 

 Objem – minimálne 500 ml 

Protect  500ml 
Repelentný prípravok Protect 
sprej proti plošticiam a blchám 
na povrchy je určený na ničenie 
nežiadúceho hmyzu v 
domácnostiach ako ploštica 
posteľná, blcha. Prípravok proti 
plošticiam a blchám Protect je 
účinný postrek na ničenie ploštíc 
a bĺch v domácnosti. Použitím 
Protect sprej proti plošticiam a 
blchám  možno dosiahnuť i 8-9 
mesačnú účinnosť. 
Výrobca Babolna  kód  004583  

70 
Spray repelent na 
pokožku 

 Spray repelent  

 Aplikácia na pokožku a odev 

 Proti komárom, kliešťom a ovadom 

 Vysoko efektívny suchý spray  

 Parfumovaný 

 S účinnou látkou – DEET minimálne 16 % 

 Objem – minimálne 150 ml 

Predator Repelent 

  PREDÁTOR  150mlVysoko 

efektívny, jemne parfumovaný, suchý 

repelent 

 účinná látka: DEET 16 % 

 vysoko efektívny v stredoeuropskom 

prostredí 

 jemne parfúmovaný suchý repelent 

 pre deti od 2 rokov 

 doba účinnosti minimálne 5 hodín 

 testované v extrémnych podmienkach 

záplavových oblastí lužných lesov 

SZÚ Praha 

 bezpečnostná poistka proti 
náhodnému úniku 
Výrobca Vitar Slovakia kód 003496 

71 

Stierka na okná, 
25 cm stieracia 
guma, s plastovou 
rukoväťou 

 Stierka na okná  

 Stierka je vyrobená z gumy  

 Rukoväť vyrobená z plastu  

 Šírka gumenej stierky – minimálne 25 cm 

Stierka na okná 25cm 
gumoplastová stierka s plastovou 
rukoväťou 
Výrobca Janegal  kod004697 

72 
Súprava lopatka s 
metličkou, plastová 

 Lopatka a metlička  

 Z tvrdeného plastu  

 Balenie – súprava  

Lopatka s gumennou lištou a 
metličkou EKO 
lopatka šírka 20cm hĺbka 16cm 
dĺžka metličky 28cm dĺžka vlasu 
5,5cm 
Výrobca Janegal kód  00942 

73 Šampón na vlasy 

 Šampón na vlasy 

 Na efektívne čistenie vlasov  

 Vhodný na každodenné použitie  

Šampón De Miclen zelený 100ml 
Šampón na časté umývanie 
vlasov. Zjemňuje vlasy. 
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 Objem – minimálne 100 ml  Určený pre všetky typy vlasov. 

Výrobca de Miclén Trading kód 
002810  

 

74 
Šampón proti 
všiam 

 Šampón proti všiam 

 Obsah účinnej látky – deltametrin 25mg/kg 

 Zloženie – 5-15% aniónový tenzid, <5% neiónový a 
amfotérny tenzid, vonná látka, insekticídny 
prípravok /obsahujúci 25mg/kg účinnej zložky 
deltametrin/,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYL ISOTHIAZOLINONE, farbivo 

 Objem – minimálne 230 ml 

 
Šampon Dr.Happy 230ml 
Šampón s účinnou látkou 
deltamethrin 25mg/kg je 
špeciálne určený proti vlasovým 
všiam.  
Výrobca Tatrachema kód 004159 
 

75 
Tablety do pisoára, 
1 kg 

 Tablety do pisoára 

 Aromatizované 

 Účinok proti usadzovaniu vodného a močového 
kameňa 

 Zloženie – 30% a viac aniónové povrchovo aktívne 
látky, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne 
látky, parfum 

 Balenie – 1 kg  

SOMO tablety do pisoára 1 kg 
Čistiaci a dezodoračný prípravok, 
určený pre vkladanie do 
pisoárov. 
Tablety zabraňujú tvorbe 
usadenín, vodného a močového 
kameňa. 
Slúžia k zlepšeniu ovzdušia 
toaliet. 
Uvoľňujú príjemnú intenzívnu 
vôňu, ktorá neutralizuje 
nepríjemný zápach.  
Výrobca Banchem kód 20994 

76 
Tablety do 
umývačky riadu 

 Tablety do umývačky riadu  

 Čistiaci efekt s leskom 

 Účinný na umytie zaschnutých zvyškov jedla 
a odolnej mastnoty 

 Zloženie – 5–15% bieliace činidlá na báze kyslíka, 
polykarboxyláty,  <5%  neiónové povrchovo aktívne 
látky, fosfonáty, enzýmy 

 Balenie – minimálne 100 ks 

Banox tablety do umývačky riadu  
100ks  
Účinne odstraňujú aj odolné 
škvrny. Eliminujú stopy po 
kvapkách vody. Dodávajú 
umývanému, aj nerezovému 
riadu lesk. Funkcia soli vo 
výrobku viaže vodný kameň a 
zabraňuje jeho usádzaniu. 
Chránia sklo pred trvalým 
zmatnením. Chránia umývačku 
riadu. Účinne čistia už pri nízkej 
teplote. 
Výrobca Banchem kód 20300  

77 
Tekutý čistiaci 
prášok 

 Tekutý čistiaci prostriedok 

 Krémový abrazívny čistiaci prostriedok 

 Použiteľný na všetky druhy povrchov  

 Zloženie – 5% alebo viac, ale menej ako 15% 
aniónové povrchovo aktívne látky menej ako 5% 
neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, 
limonene, benzisothiazolinone, geraniol 

 Objem – minimálne 500 g 

Lucia  jemný tekutý  prášok 600g 
Krémový abrazívny prostriedok 
na ručné čistenie riadu, 
umývadiel, kúpeľní, 
a ďalších povrchov v celom 
dome, vrátane záhradného 
nábytku a grilu. 
Vyčistí efektívne a rýchlo aj veľmi 
zašlú špinu. 
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Dôkladne odstraňuje nečistoty, 
vrátane mastnoty a vodného 
kameňa. 
Je jemný a nepoškodzuje 
povrchy. 
Sviežo vonia. 
Medzi povrchy, ktoré ľahko 
vyčistí, patrí hliník, smalt, kov, 
sklokeramika, nerez 
(nehrdzavejúca oceľ), mramor, 
keramika, plast, laminát, 
podlahové PVC a mnoho 
ďalších. 
Výrobca Banchem kód 40403 

78 
Toaletný papier do 
chemického WC, 4 
kusy v balení 

 Papier toaletný dvojvrstvový 

 Vyrobený z celulózy 

 Použiteľný do chemického WC 

 Ľahko rozpustiteľný v chemickom WC 

 Biely   

 Minimálne 200 útržkov 

 Balenie obsahuje 4 rolky 

Toaletný papier do chemického 
WC 4 ks 
Papier toaletný dvojvrstvový 
Vyrobený z celulózy 
Ľahko rozpustitelný v chemickom 
WC 
Biely  200 útržkov 
Balenie 4 rolky 
Výrobca SHP Harmanec kód  
005519 

79 

Toaletný papier 
JUMBO biely, 2 
vrstvový, 19 cm, 
100% celulóza 

 Papier toaletný JUMBO  

 Priemer rolky 19 cm 

 Dvojvrstvový 

 100% celulóza  

 Biely   

 Neparfumovaný 

 Návin – minimálne 170 m  

Toaletný papier JUMBO biely, 2 
vrstvový, 19 cm, 100% celulóza 
návin 170m 
Výrobca SHP Harmanec  kód 
004641 

80 
Toaletný papier 
JUMBO biely, 2 
vrstvový, 26 cm 

 Papier toaletný JUMBO  

 Priemer rolky 26 cm 

 Dvojvrstvový 

 100% celulóza  

 Biely   

 Neparfumovaný 

 Návin – minimálne 236 m 

 
Toaletný papier JUMBO biely, 2 
vrstvový, 26 cm 
100%celuloza návin 236m 
Výrobca  SHP Harmanec kód 
005258 

81 
Toaletný papier, 1 
vrstvový, 400 
útržkov 

 Papier toaletný  

 Jednovrstvový 

 Recyklovaný 

 Bezfarebný  

 Neparfumovaný  

 Výška rolky – približne 9,5 cm 

 Minimálne 400 útržkov  

 Návin – minimálne 50 m 

Toaletný papier,  Harmasan 
neutrál  vrstvový, 400 útržkov 
jednovrstvový,recykel, návin 50m 

Výška rolky – približne 9,5 
cm 

VýrobcaSHP Harmanec   kód  
005697 

82 
Toaletný papier, 2 
vrstvový 

 Papier toaletný  

 Dvojvrstvový 

 Recyklovaný 

Toaletný papier, Harmony 
economy  2 vrstvový 
recykel  
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 Bezfarebný  

 Neparfumovaný 

 Výška rolky – približne 9,5 cm 

 Návin – minimálne 68 m 

návin 69m 
Výška rolky – približne 9,5 cm 
Výrobca SHP Harmanec kod005684 

83 
Toaletný papier, 2 
vrstvový, 4 kusy v 
balení 

 Papier toaletný  

 Dvojvrstvový 

 100% celulóza  

 Minimálne 150 útržkov 

 Balenie obsahuje 4 kotúče 

 Neparfumovaný 

 Výška rolky – približne 9,5 cm 

 Návin – minimálne 19 m 

Toaletný papier Harmony 4ks 
balenie  
návin 19m 150 utržkov 
Dvojvrstvový 
100% celulóza  

Minimálne 150 útržkov  
výška cca 9,5 cm 
Výrobca SHP Harmanec kód 
006195 

84 
Toaletný papier, 3 
vrstvový bez vône, 
4 kusy v balení 

 Papier toaletný 

 Trojvrstvový  

 100% celulóza  

 Minimálne 150 útržkov 

 Neparfumovaný  

 Výška rolky – približne 9,5 cm 

 Návin – minimálne 18 m 

 Množstvo – 4 kusy v balení 

Toaletný papier  Harmony soft 
3 vrstvy 100%celuloza 

Minimálne 150 útržkov  
výška cca 9,5 cm návin 18m 
balenie 4ks 

Výrobca SHP Harmanec kód 001451 

85 
Univerzálny čistiaci 
prostriedok na 
podlahy, 5 l 

 Koncentrovaný čistiaci prostriedok s obsahom 
amoniaku na čistenie podláh a povrchov 

 Možnosť použitia čistenia ručnou aj strojovou 
technikou 

 Po použití ostáva povrch lesklý 

 Aromatizovaný  

 Objem – 5 l  

Pantra profesionál 60      5L 
Koncentrovaný čistiaci a 
ošetrujúci prostriedok s vysokým 
obsahom voskov a amoniaku. Na 
ošetrenom povrchu vytvára 
nemastný voskový protišmykový 
film.  
Jemná vrstva filmu zabraňuje 
priamemu styku nečistôt s 
povrchom, čim podstatne 
predlžuje životnosť čistených 
materiálov. Používa sa na 
čistenie a leštenie všetkých 
vodou umývateľných povrchov a 
podláh, ktoré si vyžadujú 
ochranný účinok alebo 
protišmykovú vrstvu. 
Osvedčený na čistenie 
nerezových plôch, kde následne 
eliminuje otlačky prstov. Vďaka 
vysokému lesku odporúčame 
jeho aplikáciu aj na staršie 
dlažby a povrchy, ktorým vráti 
oslnivý lesk. Veľmi vhodný na 
každodenné použitie. 
Výrobca Banchem kód 71406 

86 
Univerzálny 
mydlový čistič na 
podlahy, 1 l 

 Ošetrujúci čistič s obsahom mydla, vhodný na 
všetky druhy drevených, laminátových podláh, 
obkladov a nábytku (lakované i nelakované), 

Aktivit mydlový čistič   1L 
tento produkt odporúčame na 
hĺbkové ošetrenie pre všetky 
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vytvára antistatický náboj, čím zabraňuje 
usadzovaniu prachu 

 Aromatizovaný 

 Zloženie – mydlo do 5%, neiónové a aniónové 
povrchovo aktívne látky do 5%, NTA do 5 % 
konzervačné činidlo( 2-bromo-2-nitropropane-1,3-
diol), vonné látky (Citronellol, Gerianol), farbivo 

 Objem – 1 l  

druhy 
nábytku, drevené parkety a 
obklady, lakované aj nelakované. 
 
Jemne a zároveň dôkladne čistí 
Obsahuje kokosové mydlo 
Vytvára antistatický náboj, čím 
zabraňuje usadzovaniu prachu 
Prírodné oleje obsiahnuté v 
kokosovom mydle vyživujú 
čistené povrchy a predmety 
Výrobca Banchem kód 72404 

87 
Utierka Uniabsorb 
38x34 cm 

 Utierka savá 

 Rozmer – približne 38 x 34cm 

 Hrúbka materiálu – minimálne 110g/m2 

 Množstvo – minimálne 3 kusy v balení 

Utierka uniabsorb 3 ks 
38x34cm 110g m2, 
80/viskóza 20% POP 4 farby 
Výrobca  Janegal kód 00745 

88 
Utierky papierové 
ZZ biele skladané 

 Skladané papierové utierky ZZ  biele 

 Dvojvrstvové 

 Samostatne oddeliteľné  

 Typ – ZZ 

 Rozmer utierky – približne 23 x 21 cm 

 Množstvo – minimálne 3 000 kusov v kartóne 

Utierky papierové ZZ biele 
skladané 
2 vrstvy  3000ks v kartóne TYP 
ZZ rozmer   23x22cm 
Výrobca SHP Harmanec kód  
004717 

89 
Utierky papierové 
ZZ zelené 
skladané 

 Skladané papierové utierky ZZ zelené 

 Jednovrstvové 

 Samostatne oddeliteľné  

 Typ – ZZ 

 Rozmer utierky – približne 25 x 23 cm 

 Množstvo – minimálne 5 000 kusov v kartóne 

Utierky papierové ZZ zelené 
skladané 
jedna vrstva 5000ks v kartóne 
rozmer 25x23cm 
Výrobca Katrin  kód 003108 

90 
Vedro plastové, 10 
l 

 Vedro plastové 

 Objem – 10 l  

 Materiál tvrdený plast 

 Rukoväť vyrobená z tvrdeného plastu    

Vedro plastové 10L s plastovou 
rúčkou 
farebný mix  ciachované 
Výrobca Janegal  kód  000815 

91 
Vlhčené čistiace 
utierky univerzálne 

 Vlhčené čistiace utierky univerzálne 

 S antibakteriálnou prísadou 

 Vhodné na všetky typy povrchov (drevo, plast, 
nerez a podobne) 

 Množstvo – minimálne 40 kusov v balení  

Vlhčené utierky Linteo 40 ks 
Vlhčené utierky Linteo balené v 
uzatvárateľnom mäkkom sáčku. 
Majú univerzálne využitie v 
domácnosti, možno ich použiť na 
rôzne povrchy ako drevo, sklo, 
obklad. S antibakteriálnou 
prísadou a príjemnou vôňou. 
 
Výrobca Melitrade kod.004657 

92 

Vrece čierne na 
ťažký odpad, 
70x110 cm, LDPE, 
150 mic, 1 kus 

 Vrece na ťažký odpad čierne  

 Hrúbka – minimálne 150 mic 

 Materiál – LDPE 

 Extra pevné 

 Približný rozmer – 70 x 110 cm 

 Množstvo – 1 kus 

Vrece čierne na ťažký odpad, 
70x110 cm, LDPE, 150 mic, 1 
kus 
Výrobca Trade pack kód 005089 
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93 
Vrece samonosné 
150 l, 78x105 cm, 
50 mic 

 Vrece na odpad samonosné   

 Hrúbka – minimálne 50 mic 

 Materiál – PE 

 Odtrhávacie (perforované) po kusoch 

 Približný rozmer – 78 x 105 cm 

 Množstvo – minimálne 10 kusov v balení 

Vrece samonosné 150 l, , 50 mic  
farba modrá, čierna materiál PE 
15 ks v rolke 
Výrobca Trade pack kód 005179 

94 

Vrecia modré 
zaťahovacie, 
70x110 cm, LDPE, 
60 mic 

 Vrecia na odpad modré zaťahovacie 

 Materiál – HDPE 

 Hrúbka – minimálne 60 mic 

 Približný rozmer – 70 x 110 cm 

 Odtrhávacie (perforované) po kusoch 

 Množstvo – minimálne 10 kusov v rolke 

Vrecia modré zaťahovacie, 
70x110 cm, LDPE, 60 mic 
10 ks v rol 
Výrobca Trade pack kód 005547 

95 
WC blok závesný 
košík, 40 g 

 Závesný tuhý čistič do WC  

 Košík s tuhou čistiacou tabletou 

 Účinok proti usadzovaniu vodného kameňa  

 Hmotnosť náplne – 40 g  

WC blok Niagara 40g 
Jednofázový WC blok 

Kvalitný, biely košík 

Hygienicky čistí a vytvára penu 

Zabraňuje usadzovaniu vodného 
kameňa 

Funkčnosť až 3 týždne 

Výrobca Janegal kód 003395 

 

96 WC gél, 750 ml 

 Gélový čistiaci prostriedok na WC 

 Účinný na odstránenie hrdze, vodného a močového 
kameňa 

 Zloženie – Kyselina chlorovodíková 31-35%), 
organický nosič kyseliny, neiónové povrchovo 
aktívne látky do 5 %, prídavné látky, vonné látky ( 
Hexylcinnamal), dezinfekčný prostriedok 

 Aromatizovaný 

 Objem – 750 ml 

SOMO WC  750ml 
Gélový čistiaci prostriedok na 
toalety s rýchlym účinkom. 
Koncipovaný podľa výsledkov 
spotrebiteľského prieskumu. 
Má výbornú priľnavosť, čím sa 
predlžuje doba pôsobenia aj na 
zvislých a ťažko dostupných 
plochách. 
Odstraňuje vodný kameň, 
močový kameň, hrdzu, nečistoty 
a usadeniny. 
Spoľahlivo účinkuje aj pod 
vodnou hladinou. 
Pri pravidelnom používaní, chráni 
pred opätovným vznikom 
vodného kameňa. 
s mimoriadne príjemnou vôňou 
lúčnych kvetov , eliminuje 
nežiaduce pachy 
Zanecháva toaletu hygienicky 
čistú a sviežu po dlhú dobu. 
 
Zmena farby prípravku zo zelenej 
na modrú ( 3 – 10 min ) 



33 

 

predstavuje čas potrebný 
na účinné odstránenie nečistôt 
dostupná aj vo vôni citrus a 
ocean 
Výrobca Banchem kód 20244 

97 WC súprava  

 WC kefa a stojan 

 Materiál – tvrdený plast  

 Dĺžka rukoväte – minimálne 30 cm 

 Priemer štetinovej časti – minimálne 10 cm 

WC set klasik 
tvrdený plast husté štetiny výška 
setu 40cm rôzne farby 
Výrobca Janegal kód  004725 

98 
Zásobník na 
skladané 
papierové utierky 

 Zásobník na skladané papierové utierky z plastu 

 Rozmery – približne 35 x 25 x 11 cm 

 Prichytenie na stenu (montážna sada súčasťou 
balenia) 

 Kapacita – minimálne 300 utierok 

 Farba – biela, poprípade podľa štandardného 
vzorkovníka 

Zásobník na skladané papierové 
utierky 
rozmery 35x25x11 
farba biela tvrdený plast 
upevnenie na stenu súčasťou 
balenia 
Výrobca dovoz kód 004499 

99 Zubná kefka 

 Vyrábaná z ekologicky neškodného polypropylénu  

 Rovno zastrihnuté husto osadené zväzky štetiniek  

 Jemné vlákna (ø 0,15 mm) 

 Ergonomický tvar rukoväte 

 Malá hlavička kefky  

 Rôzne tvrdosti, farby a druhy 

Zubná kefka  Colgate  
Jemná - vlákna zabraňujú 
poškriabaniu skloviny. Rukoväť 
kefky je tvarovaná tak aby 
umožnila lepšie uchopenie a 
manipuláciu deťom.  
Výrobca Colgate Palmolive kód 
001810 

100 Zubná pasta 

 Zubná pasta 

 Chráni sklovinu  

 Osviežuje dych  

 Vhodná na každodenné použitie. 

 Objem – minimálne 100 ml 

 Rôzne druhy 

Zubná pasta Colgate 100ml 
Colgate - obsahuje patentovanú 
formulu Tricloguard™, ktorá 
bojuje s 12 problémami zubov a 
ďasien a poskytuje im 
antibakteriálnu ochranu celých 
12 hodín. Navyše obsahuje 
účinné bieliace zložky, ktoré 
napomáhajú jemne odstraňovať 
škvrny z povrchu zubov, a 
navracajú im tak prirodzenú 
belosť. 

Účinné látkyTricloguard 

Kopolymer,Fluor  

Výrobca Colgate Palmolive kód 
004719 

 

• V cene hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov musí byť zarátaná doprava, naloženie, 

vyloženie na mieste určenia a obalový materiál 

• Uchádzač musí ku všetkým položkám doložiť fotografie ponúkaného výrobku, karty bezpečnostných údajov 

(k čistiacim a dezinfekčným prostriedkom – položky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 

28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 76, 77, 85, 86, 91 a 96) a špecifikáciu 

tovaru  
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• Uchádzač musí poskytnúť možnosť osobného odberu tovaru a zároveň v prípade nutnosti (záchytné a 

pobytové tábory) dodať dovar do 24 hodín od  telefonickej objednávky, poprípade umožniť osobný odber. 

 

V Bratislave dňa .....................  

 

V ........................ dňa .....................  

Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

Za Predávajúceho: 

 

.................................................................. 

Mgr. Ján Lazar 

štátny tajomník MV SR 

.................................................................. 

Ing. Pavel Banák  
konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  FOTO

1 Čistiaca pasta

2

Čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok na 
nerez, mechanický
rozprašovač 500 
ml

3

Čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok na 
plochy, 1 l

4

Čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok na 
plochy, 5 l



5
Čistiaci granulát 
sifónov, 500 g

6

Čistiaci 
prostriedok na 
veľmi znečistené 
plochy, 500 ml

7

Čistiaci 
prostriedok 
chemického WC, 
750 ml

8

Čistiaci 
prostriedok na 
odstraňovanie 
vápenatých 
usadenín z 
kuchynských 
zariadení, 5 kg



9

Čistiaci 
prostriedok na 
okná, mechanický 
rozprašovač 500 
ml

10

Čistiaci 
prostriedok na 
podlahy, 
univerzálny, 1 l

11

Čistiaci 
prostriedok na 
rúry, grily a pece, 
mechanický 
rozprašovač 500 
ml

12

Čistiaci 
prostriedok proti 
vodnému kameňu,
do kúpeľne, 
mechanický 
rozprašovač 500 
ml



13

Čistiaci 
prostriedok s 
antikalk efektom, 
750 ml

14

Dámske 
hygienické vložky
normal s 
krídelkami

15
Detský vlasový 
šampón

16

Dezinfekčný 
čistiaci 
prostriedok 
povrchov do 
kuchyne, MR 500 
ml



17
Dezinfekčný 
prostriedok na 
WC, 750 ml

18
Drôtenka kovová 
na riad

19

Handra na mop, 
návlek na mokré 
umývanie podlahy,
40 cm

20
Handra na 
podlahy tkaná, 
biela, 50x60 cm



21
Handra na 
podlahy, viskózna,
50x60 cm

22
Hubky na riad 
profilované 
9x7x4,5 cm

23
Hubky na riad s 
drôtenkou malé, 
10 kusov v balení

24
Hydroxid sodný 
98 %, 1 kg



25 Krém na ruky

26
Jednorazový 
holiaci strojček

27

Kefa drevená na 
podlahy 20 cm s 
drevenou 120 cm 
násadou

28
Kryštalická sóda, 
1 kg



29

Kuchynské utierky
papierové, 2 
vrstvové, 2 rolky 
v balení

30
Kyselina soľná 
chlorovodíková, 1 
l

31
Metla cestárska 30
cm s drevenou 120
cm násadou

32
Metla ciroková, 5 
x šitá, násada z 
dreva



33
Metla interiérová 
30 cm s kovovou 
120 cm násadou

34
Metla priemyselná
25 cm s drevenou 
120 cm násadou

35
Metla-portviš 30 
cm s drevenou 120
cm násadou

36

Metlička 
antistatická 
s teleskopickou 
rúčkou



37
Mikroutierka 
35x30 cm

38
Mop set oválny, 
10 l, viskózny 
mop

39
Mop set ženilkový
s teleskopickou 
rúčkou

40
Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 1 l



41
Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 5 l

42

Mydlo tekuté 
antibakteriálne, 
s dávkovačom, 
500 ml

43
Mydlo tekuté do 
zásobníkov 
TORK, 475 ml

44

Mydlo toaletné 
antibakteriálne



45 Mydlo toaletné

46
Odstraňovač 
vodného kameňa, 
100 g



47 Osviežovač 
vzduchu, spray 
300ml

48

Papierové 
obrúsky, 1 
vrstvové, biele, 
33x33 cm

49 Pasta na ruky





50
Pena na holenie 
pánska

51
Penová kuchynská
utierka



52 Prachovka, biela, 
45x35 cm

53
Prášok na pranie 
detský, 600 g

54
Prášok na pranie 
univerzálny, 6 kg



55

Priemyselná rolka,
2 vrstvová, biela, 
244 m, 2 rolky v 
balení, 100% 
celulóza



56
Prostriedok na 
umývanie riadu, 1 
l

57 Prostriedok na 
umývanie riadu, 5 
l

58

Rukavice 
ochranné 
z latexovej gumy, 
1 pár

59
Sáčky do koša 
pevné, 50x60 cm, 
30 l



60

Sáčky do koša, 
60x70 cm, HDPE, 
60 l, minimálne 25
kusov v rolke

61
Savo Originál XL,
alebo ekvivalentný

62 Savo na podlahy 
a povrchy - 
univerzálny 
čistiaci 
prostriedok, alebo 
ekvivalentný

63
Savo Prim XL, 
alebo ekvivalentný



64
Savo proti plesni s
rozprašovačom, 
alebo ekvivalentný



65
Soľ do umývačky 
riadu, 1 kg

66
Spray na leštenie 
nábytku, 300 ml



67 Spray na lezúci 
a lietajúci hmyz, 
400 ml

68
Spray na sršne a 
osy



69

Spray proti 
blchám 
a plošticiam 
v domácnosti



70
Spray repelent na 
pokožku

71

Stierka na okná, 
25 cm stieracia 
guma, s plastovou 
rukoväťou

72 Súprava lopatka s 
metličkou, 
plastová

73 Šampón na vlasy

74
Šampón proti 
všiam



75
Tablety do 
pisoára, 1 kg

76
Tablety do 
umývačky riadu

77 Tekutý čistiaci 
prášok

78
Toaletný papier do
chemického WC, 
4 kusy v balení

79

Toaletný papier 
JUMBO biely, 2 
vrstvový, 19 cm, 
100% celulóza



80
Toaletný papier 
JUMBO biely, 2 
vrstvový, 26 cm

81
Toaletný papier, 1 
vrstvový, 400 
útržkov

82
Toaletný papier, 2 
vrstvový

83 Toaletný papier, 2 
vrstvový, 4 kusy v
balení

84
Toaletný papier, 3 
vrstvový bez vône,
4 kusy v balení

85

Univerzálny 
čistiaci 
prostriedok na 
podlahy, 5 l



86
Univerzálny 
mydlový čistič na 
podlahy, 1 l

87
Utierka Uniabsorb
38x34 cm

88
Utierky papierové 
ZZ biele skladané

89 Utierky papierové 
ZZ zelené 
skladané

90
Vedro plastové, 10
l

91
Vlhčené čistiace 
utierky 
univerzálne

92

Vrece čierne na 
ťažký odpad, 
70x110 cm, 
LDPE, 150 mic, 1 
kus



93
Vrece samonosné 
150 l, 78x105 cm, 
50 mic

94

Vrecia modré 
zaťahovacie, 
70x110 cm, 
LDPE, 60 mic

95
WC blok závesný 
košík, 40 g

96 WC gél, 750 ml

97 WC súprava 



98
Zásobník na 
skladané 
papierové utierky

99 Zubná kefka

100 Zubná pasta
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Príloha č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY 
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Údaje:   
 
Obchodné meno uchádzača  BANCHEM s.r.o.  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  Rybný trh 332/9, 929 01, Dunajská Streda 

      

Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny  
 

 

P.č. Názov 
Predpokladané 

množstvo ks 

Jednotková 
cena v EUR 
bez DPH 

 
Celková cena 
za 
predpokladané 
množstvo 
v EUR bez 
DPH 

Sadzba 
DPH 

Výška DPH 

Celková cena 
za 
predpokladané 
množstvo 
v EUR s DPH 

1. Čistiaca pasta 4 650,00 0,64 2 976,00 20% 595,20 3 571,20 

2. 

Čistiaci a dezinfekčný 

prostriedok na nerez, 

mechanický rozprašovač 500 

ml 

4 750,00 1,48 7 030,00 20% 1 406,00 8 436,00 

3. 
Čistiaci a dezinfekčný 

prostriedok na plochy, 1 l 
7 280,00 2,28 16 598,40 20% 3 319,68 19 918,08 

4. 
Čistiaci a dezinfekčný 

prostriedok na plochy, 5 l 
5 470 8,90 48 683,00 20% 9 736,60 58 419,60 

5. 
Čistiaci granulát sifónov, 500 

g 
5 080,00 1,59 8 077,20 20% 1 615,44 9 692,64 

6. 
Čistiaci prostriedok na veľmi 

znečistené plochy, 500 ml 
17 940,00 0,59 10 584,60 20% 2 116,92 12 701,52 

7. 
Čistiaci prostriedok 

chemického WC, 750 ml 
230,00 10,80  2 484,00 20% 496,80 2 980,80 

8. 

Čistiaci prostriedok na 

odstraňovanie vápenatých 

usadenín z kuchynských 

zariadení, 5 kg 

122,00 10,90 1 329,80 20% 265,96 1 595,76 

9. 

Čistiaci prostriedok na okná, 

mechanický rozprašovač 500 

ml 

8 100,00 1,20 9 720,00 20% 1 944,00 11 664,00 

10. 
Čistiaci prostriedok na 

podlahy, univerzálny, 1 l 
13 380,00 0,80 10 704,00 20% 2 140,80 12 844,80 

11. 

Čistiaci prostriedok na rúry, 

grily a pece, mechanický 

rozprašovač 500 ml 

2 350 1,20 2 820,00 20% 564,00 3 384,00 



Podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

 

58 
 

12. 

Čistiaci prostriedok proti 

vodnému kameňu, do 

kúpeľne, mechanický 

rozprašovač 500 ml 

1 850,00 1,36 2 516,00 20% 503,20 3 019,20 

13. 
Čistiaci prostriedok s antikalk 

efektom, 750 ml 
11 680,00 1,54 17 987,20 20% 3 597,44 21 584,64 

14. 
Dámske hygienické vložky 

normal s krídelkami 
1 300 0,62 806,00 20% 161,20 967,20 

15. Detský vlasový šampón 700,00 1,30 910,00 20% 182,00 1 092,00 

16. 

Dezinfekčný čistiaci 

prostriedok povrchov do 

kuchyne, mechanický 

rozprašovač 500 ml 

2 000,00 1,52 3 040,00 20% 608,00 3 648,00 

17. 
Dezinfekčný prostriedok na 

WC, 750 ml 
12 700,00 1,12 14 224,00 20% 2 844,80 17 068,80 

18. 
Drôtenka kovová na riad, 

minimálne 2 kusy v balení  
4 720,00 0,80 3 776,00 20% 755,20 4 531,20 

19. 

Handra na mop, návlek na 

mokré umývanie podlahy, 40 

cm 

6 550,00 1,90 12 445,00 20% 2 489,00 14 934,00 

20. 
Handra na podlahy tkaná, 

biela, 50x60 cm 
16 250,00 0,47 7 637,50 20% 1 527,50 9 165,00 

21. 
Handra na podlahy, viskózna, 

50x60 cm 
4 500,00 0,28 1 260,00 20% 252,00 1 512,00 

22. 
Hubky na riad profilované 

9x7x4,5 cm 
4 700,00 0,36 1 692,00 20% 338,40 2 030,40 

23. 
Hubky na riad s drôtenkou 

malé, 10 kusov v balení 
8 900,00 0,29 2 581,00 20% 516,20 3 097,20 

24. Hydroxid sodný 98 %, 1 kg 2 030,00 1,30 2 639,00 20% 527,80 3 166,80 

25. Krém na ruky 51 400,00 0,40 20 560,00 20% 4 112,00 24 672,00 

26. Jednorazový holiaci strojček 1 700,00 0,65 1 105,00 20% 221,00 1 326,00 

27. 

Kefa drevená na podlahy 20 

cm s drevenou 120 cm 

násadou  

1 700,00 1,60 2 720,00 20% 544,00 3 264,00 

28. Kryštalická sóda, 1 kg 900,00 1,00 900,00 20% 180,00 1080,00 

29. 
Kuchynské utierky papierové, 

2 vrstvové, 2 rolky v balení  
6 200,00 0,45 2 790,00 20% 558,00 3 348,00 
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30. 
Kyselina soľná 

chlorovodíková, 1 l 
3 300,00 1,18 3 894,00 20% 778,80 4 672,80 

31. 
Metla cestárska 30 cm s 

drevenou 120 cm násadou  
2 170,00 2,05 4 448,50 20% 889,70 5 338,20 

32. 
Metla ciroková, 5 x šitá, 

násada z dreva 
2 050,00 3,98 8 159,00 20% 1 631,80 9 790,80 

33. 
Metla interiérová 30 cm s 

drevenou 120 cm násadou  
1 850,00 1,24 2 294,00 20% 458,80 2 752,80 

34. 
Metla priemyselná 25 cm s 

drevenou 120 cm násadou  
1 920,00 2,04 3 916,80 20% 783,36 4 700.16 

35. 
Metla-portviš 30 cm s 

drevenou 120 cm násadou  
1 940,00 2,30 4 462,00 20% 892,40 5 354,40 

36. 
Metlička antistatická s 

teleskopickou rúčkou 
700,00 1,00 700,00 20% 140,00 840,00 

37. Mikroutierka 35x30 cm 14 050,00 0,25 3 512,50 20% 702,50 4 215,00 

38. 
Mop set oválny, 10 l, viskózny 

mop  
1 170,00 3,00 3 510,00 20% 702,00 4 212,00 

39. 
Mop set ženilkový s 

teleskopickou rúčkou 
4 730,00 3,80 17 974,00 20% 3 594,80 21 568,80 

40. 
Mydlo tekuté antibakteriálne, 1 

l 
9 960,00 0,95 9 462,00 20% 1 892,40 11 354,40 

41. 
Mydlo tekuté antibakteriálne, 5 

l 
8 900,00 1,99 17 711,00 20% 3 542,20 21 253,20 

42. 
Mydlo tekuté antibakteriálne, 

s dávkovačom, 500 ml 
24 300,00 0,90 21 870,00 20% 4 374,00 26 244,00 

43. 
Mydlo tekuté do zásobníkov 

TORK, 475 g 
 1 000,00 3,10 3 100,00 20% 620,00 3 720,00 

44. Mydlo toaletné antibakteriálne 29 660,00 0,39 11 567,40 20% 2 313,48 13 880,88 

45. Mydlo toaletné 37 200,00 0,19 7 068,00 20% 1 413,60 8 481,60 

46. 
Odstraňovač vodného 

kameňa, 100 g 
4 700,00 0,70 3 290,00 20% 658,00 3 948,00 

47. 
Osviežovač vzduchu, spray 

300ml 
7 640,00 0,70 5 348,00 20% 1 069,60 6 417,60 

48. 

Papierové obrúsky, 1 

vrstvové, biele, 33x33 cm, 

minimálne 100 kusov v balení 

11 100,00 0,47 5 217,00 20% 1 043,40 6 260,40 

49. Pasta na ruky 25 800,00 0,35 9 030,00 20% 1 806,00 10 836,00 
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50. Pena na holenie pánska 1 800,00 1,05 1 890,00 20% 378,00 2 268,00 

51. Penová kuchynská utierka 6 090,00 0,61 3 714,90 20% 742,98 4 457,88 

52. Prachovka, biela, 45x35 cm 10 550,0 0,30 3 165,00 20% 633,00 3 798,00 

53. 
Prášok na pranie detský, 600 

g 
2 500,00 2,30 5 750,00 20% 1 150,00 6 900,00 

54. 
Prášok na pranie univerzálny, 

6 kg 
7 820,00 3,00 23 460,00 20% 4 692,00 28 152,00 

55.;  

Priemyselná rolka, 2 vrstvová, 

biela, 244 m, 2 rolky v balení, 

100% celulóza 

2 900,00 8,20 23 780,00 20% 4 756,00 28 536,00 

56. 
Prostriedok na umývanie 

riadu, 1 l 
19 000,00 0,90 17 100,00 20% 3 420,00 20 520,00 

57. 
Prostriedok na umývanie 

riadu, 5 l 
4 920,00 4,50 22 140,00 20% 4 428,00 26 568,00 

58. 
Rukavice ochranné z latexovej 

gumy, 1 pár 
15 200,00 0,35 5 320,00 20% 1 064,00 6 384,00 

59. 
Sáčky do koša pevné, 50x60 

cm, 30 l 
13 800,00 0,50 6 900,00 20% 1 380,00 8 280,00 

60. 
Sáčky do koša, 60x70 cm, 

HDPE, 60 l 
14 100,00 0,65 9 165,00 20% 1 833,00 10 998,00 

61. 
Savo Originál XL, alebo 

ekvivalentný  
16 000,00 1,30 20 800,00 20% 4 160,00 24 960,00 

62. 

Savo na podlahy a povrchy - 

univerzálny čistiaci 

prostriedok, alebo 

ekvivalentný 

3 400,00 0,85 2 890,00 20% 578,00 3 468,00 

63. 
Savo Prim XL, alebo 

ekvivalentný 
8 000,00 1,40 11 200,00 20% 2 240,00 13 440,00 

64. 

Savo proti plesni s 

rozprašovačom, alebo 

ekvivalentný 

4 660,00 1,20 5 592,00 20% 1 118,40 6 710,40 

65. Soľ do umývačky riadu, 1 kg 1 000,00 1,06 1 060,00 20% 212,00 1 272,00 

66. 
Spray na leštenie nábytku, 

350 ml 
7 420,00 1,55 11 501,00 20% 2 300,20 13 801,20 

67. 
Spray na lezúci a lietajúci 

hmyz, 400 ml 
4 500,00 1,50 6 750,00 20% 1 350,00 8 100,00 

68. Spray na sršne a osy 2 480,00 10,32 25 593,60 20% 5 118,72 30 712,32 
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69. 
Spray proti blchám a 

plošticiam v domácnosti 
650,00 10,80 7 020,00 20% 1 404,00 8 424,00 

70. Spray repelent na pokožku 11 400,00 3,42 38 988,00 20% 7 797,60 46 785,60 

71. 

Stierka na okná, 25 cm 

stieracia guma, s plastovou 

rukoväťou 

1 530,00 0,70 1 071,00 20% 214,20 1 285,20 

72. 
Súprava lopatka s metličkou, 

plastová 
3 500,00 0,90 3150,00 20% 630,00 3 780,00 

73. Šampón na vlasy 15 600,00 0,52 8 112,00 20% 1 622,40 9 734,40 

74. Šampón proti všiam 320,00 3,10 992,00 20% 198,40 1 190,40 

75. Tablety do pisoára, 1 kg  2 420,00 4,00 9 680,00 20% 1 936,00 11 616,00 

76. Tablety do umývačky riadu 1 014,00 7,50 7 605,00 20% 1 521,00 9 126,00 

77. Tekutý čistiaci prášok 9 200,00 0,72 6 624,00 20% 1 324,80 7 948,80 

78. 

Toaletný papier do 

chemického WC, 4 kusy v 

balení 

700,00 2,30 1 610,00 20% 322,00 1 932,00 

79. 

Toaletný papier JUMBO biely, 

2 vrstvový, 19 cm, 100% 

celulóza 

80 600,00 0,81 65 286,00 20% 13 057,20 78 343,20 

80. 
Toaletný papier JUMBO biely, 

2 vrstvový, 26 cm 
8 120,00 1,27 10 312,40 20% 2 062,48 12 374,88 

81. 
Toaletný papier, 1 vrstvový, 

400 útržkov 
75 000,00 0,13 9 750,00 20% 1 950,00 11 700,000 

82. Toaletný papier, 2 vrstvový  136 400,00 0,28 38 192,00 20% 7 638,40 45 830,40 

83. 
Toaletný papier, 2 vrstvový, 4 

kusy v balení 
50 300,00 0.53 26 659,00 20% 5 331,80 31 990,80 

84. 
Toaletný papier, 3 vrstvový 

bez vône, 4 kusy v balení 
48 000,00 0,68 32 640,00 20%  6 528,00 39 168,00 

85. 
Univerzálny čistiaci 

prostriedok na podlahy, 5 l 
5 940,00 5,00 29 700,00 20% 5 940,00 35 640,00 

86. 
Univerzálny mydlový čistič na 

podlahy, 1 l 
4 900,00 1,20 5 880,00 20% 1 176,00 7 056,00 

87. Utierka Uniabsorb 38x34 cm 5 150,00 0,35 1 802,50 20% 360,50 2 163,00 

88. 
Utierky papierové ZZ biele 

skladané 
2 600,00 10,50 27 300,00 20% 5 460,00 32 760,00 
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89. 
Utierky papierové ZZ zelené 

skladané 
7 400,00 8,68 64 232,00 20% 12 846,40 77 078,40 

90. Vedro plastové, 10 l 2 080,00 2,10 4 368,00 20% 873,60 5 241,60 

91. 
Vlhčené čistiace utierky 

univerzálne 
10 000,00 0,80 8 000,00 20% 1 600,00 9 600,00 

92. 

Vrece čierne na ťažký odpad, 

70x110 cm, LDPE, 150 mic, 1 

kus 

15 200,00 0,30 4 560,00 20% 912,00 5 472,00 

93. 
Vrece samonosné 150 l, 

78x105 cm, 50 mic 
5 350,00 1,70 9 095,00 20% 1 819,00 10 914,00 

94. 
Vrecia modré zaťahovacie, 

70x110 cm, LDPE, 60 mic 
 6 600,00 1,10 7 260,00 20% 1 452,00 8 712,00 

95. WC blok závesný košík, 40 g 14 500,00 0,25 3 625,00 20% 725,00 4 350,00 

96. WC gél, 750 ml 17 400,00 1,12 19 488,00 20% 3 897,60 23 385,60 

97. WC súprava  4 110,00 0,73 3 000,30 20% 600,06 3 600,36 

98. 
Zásobník na skladané 

papierové utierky 
990,00 8,00 7 920,00 20% 1 584,00 9 504,00 

99. Zubná kefka 2 700,00 0,50 1 350,00 20% 270,00 1 620,00 

100. Zubná pasta 2 600,00 0,70 1 820,00 20% 364,00 2 184,00 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky spolu za 
požadovaný predpokladaný počet ks vrátane dopravy 

    1 041 993,60      20%  208 398,72    1 250 392,32 

       

  

 Pozn. Všetky uvedené ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

 

Som/nie som platca DPH 

 

 

 
 
V ……………….…….., dňa ....................    Ing. Pavel Banák, konateľ  
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Príloha č. 3 
 
 
 
Informácie o subdodávateľoch 

 

Por. 
číslo 

Označenie 
subdodávateľa 
(obchodné meno, 
IČO, sídlo) 

Osoba/osoby 
oprávnené konať 
v mene 
subdodávateľa (meno 
a priezvisko) 

Bydlisko osoby 
oprávnenej konať v mene 
subdodávateľa 

Dátum narodenia 
osoby oprávnenej 
konať v mene 
subdodávateľa 

1. /// /// /// /// 

2. /// /// /// /// 

3. /// /// /// /// 
 
 
 

V Bratislave dňa .....................  

 

V ........................ dňa .....................  

Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

Za Predávajúceho: 

 

.................................................................. 

Mgr. Ján Lazar 

štátny tajomník MV SR 

.................................................................. 

Ing. Pavel Banák  
konateľ spoločnosti 
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Príloha č.4
  

 
 
 
Odberné miesta Predávajúceho 
 
 
Výrobné stredisko 
Veľký Meder - Ižop, Konopná 3403, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421 31 555 3125, fax: +421 31 555 13 47 
 
Regionálne predajné stredisko a podniková predajňa v Banskej Bystrici 
Zvolenská cesta 11, 974 05 Banská Bystrica 5 
Tel.: 048 414 55 75, fax: 048 414 55 74 
 
Regionálne predajné stredisko v Prešove 
Jesenná 12/C, 080 05 Prešov 5 
Tel./ fax: 051 775 20 13 
 
Predávajúci deklaruje v prípade nutnosti (záchytné a pobytové tábory) dodať tovar do 24 hodín od  telefonickej 

objednávky, poprípade umožniť osobný odber. 

 

 
V Bratislave dňa .....................  

 

V ........................ dňa .....................  

Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

Za Predávajúceho: 

 

.................................................................. 

Mgr. Ján Lazar 

štátny tajomník MV SR 

.................................................................. 

Ing. Pavel Banák  
konateľ spoločnosti 

 


