NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Odbor ekonomiky a prevádzky
COHMON ASSE55MEHT
FRAMEWOTK

VÝZVA
na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Šidlo organizácie:
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Zastúpený:
Ing. Karol Mitrik, predseda
Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Králik
IČO:
308 44878
DIČ:
2020815665
Telefón:
02 501 14 507
Elektronická pošta;
vereineobstaravanie@nku.gov.sk
Bankové spojenie:
Štátna pokladňa
Číslo účtu:
SK41 8180 0000 0070 0006 0603
www.nku.qov.sk
Intemetová stránka:

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 pism. a) zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
3. Názov predmetu zákazky:
Nákup čistiacich potrieb, drogistického tovaru a hygieny.
4. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru
5. Miesto poskytnutia služieb:
NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov,
Expozitúra NKÚ SR Trnava, Kollárova 8,917 01 Trnava,
Expozitúra NKÚ SR Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Inovecká 7,911 01 Trenčín,
Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Žilina, Janka Kráľa 4,010 01 Žilina,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Komenského 59,040 01 Košice,
Expozitúra NKÚ SR Prešov, Obrancov mieru 6,080 01 Prešov,
Školiace stredisko Bojnice, Opatovská cesta 1266/7,972 01 Bojnice.

6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová dohoda podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991
Obchodného zákonníka v zneni neskorších predspisov na obdobie 48 mesiacov.

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je zabezpečovanie nákup čistiacich potrieb, drogistického tovaru a hygieny pódia
Prílohe č. 1.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 11.833,20 € bez DPH/ 48 mesiacov
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom (bez DPH), verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.
9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácii:
39830000-9 Čistiace výrobky
10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.
11. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musi predložiť ponuku za celý predmet zákazky.
12. Podmienky účasti
Osobné postavenie
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spiňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podfa pism. e) je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní
dokladom o oprávnení poskytovať službu.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH. Podrobnejšie informácie sú
uvedené v Prílohe č. 1.
14. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2021 do 09:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73
Bratislava alebo e-mailom na adresu verejneobstaravanie@nku.gov.sk (maximálna veľkosť e-mailu je 10 MB).
V prípade, že ponuka bude doničená osobne, poštou alebo kuriérom bude predložená v zalepenej obálke
a označená heslom: „ČISTIACE POTREBY - NEOTVÁRAŤ“. Variantné riešenie sa nepripúšťa. Pri osobnom
doručení pracovná doba verejného obstarávateľa je 9:00 až 14:00 hod.

16. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musi obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod ),
-doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12
tejto výzvy na predkladanie ponúk,
- návrh uchádzača na plnenie kritérií Prifoha č. 1,
- podpísaný návrh rámcovej zmluvy štatutárnym zástupcom spoločnosti s prílohou (Príloha č. 2).
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.

18. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
Nepožaduje sa
19. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení.
Prípadné nejasností je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik,
e-mail: vereineobstaravanie@nku.qov.5k

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
13.05.2021

21. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy:
Príloha č.1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č.2: Návrh Rámcovej dohody

Mgr. Ľubica Gazdová
generálna riaditeľka
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P.6.

Technické vlastnosti

Herné

Cena b« DPR

jednotka

u jednotku

Predpokladený
počet na obdobie
44 mesiacov

Čistiad prostriedok na umývanie
1

kuchynského riadu. JAR, Balenie 600 ml

ke

120

alebo ekvivalent
Tekutý prélok • m čistenie sanity » vôňou
2

citrónu. abrazívny prostriedok. Balenie 750
mLCil

H
k*

Práčok-piesok na čistenie Kmity s vôňou
3

citrónu, abrazívny prostriedok. Balenie 450

ke

20

ke

46

ks

46

ke

44

iti Ajax
čistiaci prostriedok t vôňou do kuchne.
4

SAVO KUCHYŇA.

Balenie 500 ni

Čishaá a dezinfekčný prostriedok do kuchýň,
sanithme zariadenia, sifóny, dtaítftky,
5

elektrické spotrebiče, koberca, sedačky,
telefóny, počítača, detské hračky, t obsahom
max. 5% neiónovýth a katanových
povrchovo aktívnych látok. Sprej bez obsahu
chlóru. Bdenie 500 ml Sanytoi

Prostriedok na odstránenie vápenatých
usadenín, mydla, hrdze. Použitie na
6

nárazové drezy, vodovodné batérie,
keramické umývadlá, podlahy, keramiku.
Zloženie: menej eko 5% naiónové povrchovo
aktívne látky, fostonáty, parfém ,kysekna
fosforečná, kysekna amidotlrovi. Balenie 5
IPukrapid Classico

čistiaci prostriedok na čistenie sanity,
7

<0
obkladu, dlažby. Balenie 750mi. Cllkt Bang
limescEía s Shine Power Cieaner

ke

čistiaci prostriedok na hnSzu a vodný kameň.
t
FIXINELA, Balenie 500 ml

ks

101

ke

64

ks

60

ks

72

ks

106

ks

196

ks

36

čistiaci prostriedok na drevené a laminátové
9

podlahy. Odstraňuje ípínu a mastnotu a
zanecháva povrchy bez ímúh. Balenie 1L O
POWER.

10

Čistič okien

l akoholom. balenie 5L

Tekutý deznfekčný a čistiaci prípravok na
eanitu, zabíja véetky druhy baktérie.
Zloženie: chlórman sodný 4.5g/100g, menej

11

ako 5% biekace činidlo na báze chlóru,
naiónové povrchovo aktívne látky kabónové
povrchovo aktívne látky, mydlo, patfum.
Balenie 750 ml Domestos

12

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
do WC. Balenie 500 ml Brei WC

Závesný WC blok Bref Power tov WC
13

vybavený ityrmi guľôčkami Balenie
obsahuje tri WC bloky 3x50g

Celový prostriedok na čsstenie a
tpriechodnenfe zanesených odpadových
14

potrubí. Zloženie: max 5% chlórman sodný,
aktívna látky- chlórman sodný, hydroxid
sodný Balenie 500 ml Tiet

Čisbaci prostriedok na odpady sifóny
15

odpady potruáe. HG tekutý OHO čistič
odpadov.Balanie 2 x 500 ml

16

36
ks

Sprej na leitenie nábytku s antisiabckyn
zložkami. Balenie 250 ml. Pronto

ks

146

bal

26

ks

60

ks

20

čisbaci prostriedok na čistenie povrchovptasi kov, drevo Nevhodný na sklené
17

povrchy Feflowes ANThSTATIC FOAM
CIEANER, a«ta ekwvefonl Balenie spray
376 g.

Čtsbad prostriedok na obrazovky a sklené
18

filtre ■ rozprašovačom Fdlowee Screen
Cieaner. alebo ekvivalent Balenie 250 ml

Čisbč na klávesnica. Stlačený plyn na
19

čistenie kanceárskych prlstrqov ARKAS.
alebo ekvivalent Balenia 40C m

Cena bez DPH spolu

Urwerzákty mazací olej v iprejí s
rozprašovačom, na odstraňovanie mastnoty
20

a ipiny.na ochranu kovu proti korózii.

ks

4

ks

158

ks

44

ks

12

ks

32

ks

12

ks

1

ks

32

ks

32

ks

32

ks

4

ks

4

ks

4

ks

40

ks

18

Zloženie na báze nafty WO40 Balenie 200
mL
Tekutý ästič na podlahy z PVC. AJAX
21

FLORAL FIESTA.RED FLOWERS Balenie 1
L
ČisSsd prostriedok na plávajúce pexflahy

22

(laminát 2 v 1). ALEX. Balenie 750 ml

Mydlový čistič na plávejúca podlahy ktorý
efektívne čisti lamŕnátovó plávajúce podlahy
23

Pronto MYDLOVÝ ČISTIČ S VČELlM
VOSKOM, alebo ekvivalent Balenie 750 ml

Čistiaci prostriedok na koberce - tep. penový
24

sprej. Mr.TEPPICH. alebo ekvivalent

Zmikčujúd prostriedok na textihá prádto25

koneantrát s vôňou kvetov. Balenie 1L Silan
alebo ekvivalent

20

Praiok na pranie. Balenie 5 kg. Larva alebo
ekvivelenl

Leštidlo do umývačky riadu. Zloženie: 5-15%
neíônové povtďwvo aktívne látky.max 5%
pe. m.ímon.hexyl, donamal farbivo,
27

konzervačná činidlá, nebezpečná látky:
taeOidekanoi, ethoxy bvartý, alkoholy,
butoxytovaná a ethoxykrvavé. kyseťna
citrónmi. Balenie 600 mi. Fmiih lesk

čistiaci prostriedok na mastnotu a vodný
28

kameň do umývačky riadu. Balenie 250 ml
Finish čistič alebo ekvivalent

Tablety do umývačky riadu na odstraňovanie
nečistôt vrátane silných pripálení,
29

zabraňujúce vzniku Uvm, mastnoty, bez
potreby pridania leštidla a sok. Balenie cca
84 ks. Fínish tablety alebo ekvivalent

Prostriedok na odstránenie lávového oleja v
domácich spotrebičoch-kávovar Phifps
30

Saeco Inteia HD8751 Odmasfovada tablety
PHllIPS/SAECO CASľOm alebo
ekvivalent Balenie 10 tabiet

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
v domácich spotrebičoch-kávovar Phiips
31

Saeco Inteia HD8751 Vodný fittsr na
prečistenie oca 50 L vody. Vodný filter
PHIUPS/SAECO CA6702/00, alebo
ekvivalent Balenie 1 ks

34. Prostriedok na odstránenie vodného
kameňa v domácich spotrebičoch-kávovar
32

Phiips Saeco brteka HD8751 Odvápňovač
PHIUPS/SAECO CA6700. alebo ekvivalent
Balenie 250 tri.

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
33

v domácich etektrospotiebičoch-vamá
kanvica. CHEIRON, Balenie 1L

solvyna -prostriedkom na umývanie silne
34

znečistených rúk obsahujúca látky, ktorá
priaznivo pôsobia na pokožku rúk a robia ju
hebkú a sviežu.

35

Pohlcovač pachu do chladničky

ks

20

30

Sof do umývačky riadu 1.5 kg

ks

24

ks

18

37

Elektrický osviežovač vzduchu (strojček) s
náplňou 19 mi 1

38

Náplň do elektrického osviežovača vzduchu

38

Air Wick 19 ml - vôňa bielych kvetov. Náplň
Air Wick alebo ekvivalent Balenia 19 ml.

ks

Osviežovač vzduchu s náplňou 250 ml s
39

vôňou bielych kvetov Súčasťou balenia dve
baterky AA1,5V Strojček AIR WICK FRESH

ks

12

U

144

ks

100

MATÍC, alebo ekvivalent Balenie 1 ks.

Náplň 250 m) do osviežovača vzduchu e
40

vôňou bielych kvetov do strojčeka Air wick
trusíi matíc max, alebo ekvivalent

41

Krám na niky Phytanola nechtík, mandta
Balenia 100 ml.

42

Mydlo tratené, tuhé, s vôňou kvetov. Balenie
ks

16

ks

104

ks

40

ks

12

ks

100

ks

20

k*

164

ks

n

ks

96

bal

64

bal

214

bal

52

ks

44

ks

24

ks

20

ks

340

ks

301

bal

4

bal

JM

bal

4

ks

12

ks

1K0

bal

64

100g
Mydlo klinové tekuté na ruky a pokožku a
43

pumpičkou. Rôzne svieže vflrta* imet, aloe
m oceán, Balenie 250 ml, HLIEN, alebo
ekvivalent

44

Ochranný a regeneračný krém na ruky
Indukčná Balene 100mi.

45

Ochranný a regeneračný krém Balenie
150mi Oove Rich Moísturising Creme,
Rukavice vyletwade z prírodného latexu,

46

podrtwané, veľkosť M. Norma EN 455 1 3 a
EN 374-1. Optiíne alebo ekvivalent Balenie
100 ks.
Unrverzáhe rukavice vhodné na upratovanie

47

saníty a kuchýň z pevného prírodného latexu,
klasické gumené rukavica na ochranu rúk.

Veľkosť L M.

Hubky na riad, kuchynské, mulbfunkčné
46

vybavené savou vrstvou, s jednej sírany
plastovou drôtenkou rozmery cca 80x55x29
mm Balenie 10 ki

Kuchynské hubky mutefunkčni na umývanie
kuchynského riadu, vybavené ipeciáknou
49

savou vrstvou pre ľahké utieranie do sucha a
S plastovou drôtenkou. Tvarované pre ľahké
uchopenie. Balenie 3 ks

Vtlčené utierky na riad a v kuchyni hubovitý
materiékj, vysoké savost. viacnásobné
50

použitie, rozmer cca 18x15.5 cm, Soke
hubkové utierka alebo ekvivalent. Balenie 3
ks,

51

Utierka na riad vyrobená z tkanej bavkry
Utierky no riad 50 x 70 cm

52

53

Prachovka utierka na prach rozmer 30x35
cm. Švédska utierka
Utierka 40 x 40 cm SVEDSKA WKRO
UTIERKA QUlNTO Balenie 5 ks.
HandnČky na had a utieranie prachu. Balenie

54

lOks Utierka univerzálna. AquaPur alebo
ekvivalent

Handra vhodná na vyberanie podlahy do
55

sucha, vysoká savosf. Doženie handry je
80% bavlna, 10S PES, hmotnosť handry
250 grJml Rozmer cca 50x60 cm.

56

Rozetky pod ilálku. Rozmer cca priemer 9
cm. Balenie 500 ks.

57

Víacvrahrové biela páperové servítky s
rozmerom cca 150x150 mm Balenie 50 ks.

Viacvrsívové biele papierové servítky s
56

rozmerom 330x33Gmm Balenie 50 ks.
Harmony alebo ekvivalent
VSacvratvové farebné papierové servitky s

59

rozmerom 33flx33Gmm Balenie 50 ks.
Hanrony alebo ekvivalent
Papierové vreckovky viac-vntvové v
papierovom chata kratučké odoberanie kus

60

po kuse, tOOS celulóza, bielenébez použitia
chlóru, rozmery cca 2C 5x21 j mm. Balenie
150 ks.
Obrúsky na ruky skladané dvojvrstvové,

61

belosť 70%. rozmer cca 26 cm x 11 cm.
jeden bal 200 ks ZZ biele Balenie 20 balov
v kartóne.
Toaletný konvenčný papier, dvojvrstvový,

62

biely kotúčový nivin 24 m TP KATRíN,
alebo ekvivalent Balene 40 kotúčov v
kartifie-tokí
Obrúsky vhčené, antibakleháJne, na

63

upratovanie, na odstránené robstót Z rúk a
plôch, odoberanie kus po kuse. rozmery
1B<20 cm. Balenie 40 ks

Čistiace vhčené obrúsky na čistenie
plastových povrchov v aute antistatické.
Zloženie ufifatickych uhľvodikw, menej ako
64

5% "flVxwyí?" a amľotémych povrchovo
aktwnych látok, benzyl sa ícylát, Imonén.
chemická konzervačná látka; 2-bromo-2nitropropane-1 3d«l.bezylaBii-J> n. Balenie 36

ks.

Sičky märotenové. Rozmer cca 20x30.
65
Balenie 20 ks.
66

Sáčky märotéroré Rozmer cca 28i 38
Balenie 20 ks.

ba

4

bal

20

ks

Sll

ka

416

bal

12

Sáčky-vreda e objemom 60 L do
67

odpadkového kda pevné igetové vrecia.
PE vrece 60x70 Balenie 25kí v rote.

Séčky-vreda s objemom cca 120 L do
68

odpadkového kola, parné Igektové vreoa.
P£ vrece 70z110 Balenie l(Hre v rofte

Vreda pevné z nepriehľadného materiálu na
69

taÄý odpad, farba čierna PE 50 kg. Materiál
- polyetylén, objem 120 L.

70

Vreca papierové viacvrstvové. Farba hnedé
Objem oca 120 Ľ

25 ks v
roľke

26

Špáradlá drevené, so zastrúhanou ípíčkou
71

na oboch koncoch. Rozmer cca 6.5 cm

bal

16

1

Balenie cca 100 k*.
72

Vazelína 250 mľ

bal

73

WC net aktivétor septikov 16 fc«/18 g v balení

bal

1

74

Vtlčené utierky pronto na nábytok

ks

40

75

Séčky do vysávača ElecJroktx ZUA383 OF

ks

1

70

Séčky do vysávača ETA Canlo typ 3481

ks

I

bal

1

bal

1

bal

1

bal

4

bal

12

ks

20

ks

24

ks

1

ks

I

kt

11

n

Séčky do vysávača ROWENTA ROtO
MICRO.

70

Séčky do vysávača PHILIPS MAHTHON
SUPER PARQUET 2000 wattmai.

Filter do vysávača značky PHILIPS
79

MAR TRÓN. AIR PERMANENT FILTER
BLUE p c. 432200524860 alebo ekvivalent

Mop
80

t vedrom a imykncim mechanizmom

na umývania podláh. LEIFHEIT MOP
CÍEAN TWIST SYSTEM M33 CM. alebo

ekvivalent
Náhradný návlek na mop Lerftieŕt Návlek
BI

LEIFHEIT MOP CLEAN TWIST SYSTEM
W33CM. alebo ekvivalent
Náhradný návlek na mop značky LEIFHEIT

02

Návlek LEIFHEIT TWIST XL 5ENSITIVE 42
cm, alebo ekvivalent
Náhradný návlek - vileda na mop značky

03

LEIFHEIT VILEDA ULTRAMAX ntfirada na
mokro, alebo ekvivalent

04

Leiftieil náhradný návlek na mop Twist mkra
duo. Balenie 2 ks.

Náhradný návlek na mop značky Spontex.
85

Mop miera biely 4Q cm kapsa. Mop s
aktívnym mikrovláknom značky Spontex
[MOP Express systém NN). alebo ekvivalent

Praktická upratovaaa sada mopu duo.2
vedrá s objemom 10 Ĺ Skladací i my kači
mechanizmus na tyči mopu, ktorý ekmínuje
66

kontakt rok a podlahy. Vhodný na vietky typy
podláh vrátane plávajúcich a drevených.
LEIFHEIT PICOLLO MICRO DtlO SET
alebo ekvivalent

07

5úprava metlička a lopatka s gumovou Šitou

ks

16

68

Zmeták -metla s násadou, výika T20cm

ks

16

89

Kôl na odpad z PVC, objem 20 L farba
ks

1

sada

792

handra na podlahu Švédska 50x70 cm

ks

24

v líčené utierky na koia: Balenie 50 ks

balík

1

ks

200

ks

1200

balík

24

čierna.
60

wc kola so stojanom breta

91
62
93

antibaktariálnevhčené utierky l20kstoal.

94

antibakteriálny qel t M ml

95

DELONGHI Eeodecak 500 ml

98

CERESlT - náhradne tablety 2x450 g

bakk

20

Ceäavé cena b« DPH
Celkové cena e DPH

PttnámU
Vo vlettých púotoíkfch. kde je konkrew uvedené obchodné Oinačené tovaru mÔJe byt predoZeny akvrvafentny tovar ŕomakq kvikty

Príloha č. 2
RÁMCOVÁ DOHODA
na dodanie tovaru
uzatvorená pódia ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“)
Článok I.
Účastníci rámcovej dohody

Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Zastúpený: Ing. Karol Mitrik
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Tel.: 02/50114503
Kontakt: e-mail/fax:
(ďalej len „kupujúci1')
a
Názov:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN: SK

Tel.
E-mail

(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu tiež „účastníci rámcovej dohody“ alebo osobitne „účastník rámcovej dohody“)

Článok II.
Predmet rámcovej dohody
1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho počas platností tejto rámcovej dohody a na základe
objednávok vyhotovených v súlade s touto dohodou dodávať kupujúcemu čistiace potreby (ďalej len „tovar“)
uvedené v Prílohe č. 1, vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania. Kupujúci sa zaväzuje
dodaný tovar prevziať, poskytnúť predávajúcemu nevyhnutne potrebnú súčinnosť a zaplatiť dohodnutú cenu
za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
2. Tovar bude postupne dodávaný kupujúcemu na základe písomných objednávok zasielaných predávajúcemu
v priebehu účinnosti rámcovej dohody kupujúcim.

Článok III.
Podmienky a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody
1. Realizácia predmetu rámcovej dohody počas platnosti rámcovej dohody bude zabezpečovaná formou
očíslovaných písomných objednávok, ktoré budú mať charakter čiastkovej zmluvy.
2. Objednávky sa budú vystavovať pódia aktuálnych potrieb kupujúceho.
3. Kupujúci je oprávnený objednávky zasielať na adresu predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy, faxom
alebo písomne poštou. Predávajúci po doničení objednávky potvrdí jej príjem formou emailovej správy kupujúcemu
na adresu uvedenú v čl. I, pripadne na inú e-maiiovú adresu kupujúceho, na ktorej sa kupujúci a predávajúci
dohodnú počas platnosti tejto rámcovej dohody.
4. Objednávka musi obsahovať odkaz na túto rámcovú dohodu, názov a množstvo požadovaného tovaru,
požadovaný čas a miesto plnenia, dátum, pečiatku a podpis oprávnenej osoby kupujúceho.
5. Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu tovar na základe jednotlivých očíslovaných objednávok tak, aby bol
tovar z každej jednotlivej očíslovanej objednávky dodaný naraz, kompletný a spolu s dodacím listom. Dodací list
musí okrem iných náležitostí obsahovať aj odvolávku na číslo objednávky kupujúceho, na základe ktorej bol tovar
dodaný.

Článok IV.
Čas a miesto dodania tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 3 pracovných dni od doručenia objednávky
predávajúcemu v pracovné dni v čase od 8:00 do 15:00 hod. . Presný deň a hodinu dodania tovaru oznámi
predávajúci kupujúcemu pisomne (e-mailovou správou) alebo telefonicky aspoň 1 pracovný deň vopred.
2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar v termíne oznámenom mu predávajúcim prostredníctvom
oprávneného zástupcu kupujúceho, ktorý prevzatie tovaru potvrdí svojim podpisom na dodacom liste. V prípade,
že predávajúci vopred neoznámi kupujúcemu dodanie tovaru podfa bodu 1. tohto článku, kupujúci je oprávnený
tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu tovar v náhradnom termíne,
najneskôr však do 3 dní odo dňa pôvodného dodania tovaru. Náhradné dodanie tovaru oznámi predávajúci
kupujúcemu podfa bodu 1. tohto článku.
3. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo a expozitúry kupujúceho:
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2,824 73 Bratislava,
- Expozitúra Trnava, Kollárova 8,917 02 Trnava,
- Expozitúra Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
- Expozitúra Trenčín, Inovecká 7,91101 Trenčín,
- Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
- Expozitúra Žilina, Janka Kráfa 4,010 01 Žilina
- Expozitúra Košice, Komenského 59,040 01 Košice
• Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6,08192 Prešov,
- Školiace stredisko Bojnice, Opatovská cesta 1266/7,972 01 Bojnice.
4. Dodávku tovaru do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola
zabezpečená jeho dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.

Článok V.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena za tovar podľa čl. II bod 1. tejto rámcovej dohody bola stanovená dohodou účastníkov rámcovej
dohody v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov. Podrobná špecifikácia
ceny za tovar je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody.
2. Cena za tovar je konečná, ktorú nie je možné zvýšiť. Dohodnutá cena zahŕňa všetky výdavky a náklady
predávajúceho, vrátane nákladov na služby, ktoré súvisia s dopravou tovaru do miesta dodania uvedeného
v čl. IV. tejto rámcovej dohody.
3. Jednotkové ceny za predmet rámcovej dohody sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
rámcovej dohody.
4. Kupujúci na predmet tejto rámcovej dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
5. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar po bezchybnom dodaní tovaru predávajúcim a po jeho prevzatí
na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi, špecifikáciu tovaru podľa tejto
rámcovej dohody a špecifikáciu fakturovanej sumy a musí byť vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou
a objednávkou. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť kupujúcim potvrdený dodací list a kópia objednávky.
V opačnom prípade je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti faktúry a požadovať
vystavenie opravenej alebo novej faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej resp.
novej faktúry. Účastníci rámcovej dohody sa dohodli, že táto doba sa nebude považovať za dobu omeškania
kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za predmet rámcovej dohody a predávajúci nemá po túto dobu nárok
na úrok z omeškania.
6. Cena za tovar sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu kupujúceho.
7. Počas trvania tejto rámcovej dohody je kupujúci oprávnený každých šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti
tejto rámcovej dohody, na účely overenia vývoja ceny tovarov porovnateľných s tovarmi uvedenými v Prílohe č. 1
vykonať prieskum trhu, ktorého cieľom má byť zistenie aktuálnej ceny tovarov porovnateľných s tovarmi uvedenými
v Prílohe č. 1 a preverenie ekonomickej výhodnosti rámcovej dohody v aktuálnych trhových podmienkach.
8. Kupujúci preverí v súlade s bodom 7. tohto článku ekonomickú výhodnosť tejto rámcovej dohody v aktuálnych
trhových podmienkach prieskumom trhu. Kupujúci zisťuje aktuálnu trhovú cenu tovarov porovnateľných s tovarmi
uvedenými v Prílohe č. 1 zisťovaním ceny týchto porovnateľných tovarov za obdobných zmluvných podmienok,
aké sú v tejto rámcovej dohode, a to prieskumom záväzkovo-právnych vzťahov, ktoré uzatvoril predávajúci alebo
iný dodávateľ týchto tovarov s inými verejnými obstarávateľmi, alebo prieskumom ceny ponuky predávajúceho
alebo iného dodávateľa týchto tovarov na trhu.
9. Ak aktuálna trhová cena niektorého tovaru porovnateľná s tovarom uvedeným v Prílohe č. 1 zistená prieskumom
trhu podľa bodu 7. a 8. tohto článku je nižšia ako cena porovnateľného tovaru uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej
dohody, je predávajúci povinný zúčastniť sa rokovania na základe výzvy kupujúceho v termíne uvedenom vo výzve,
ktorého predmetom bude návrh dodatku k tejto rámcovej dohode (ďalej len „návrh dodatku“), ktorým sa zníži
v Prílohe č. 1 uvedená jednotková cena tovaru. Ak sa účastníci rámcovej dohody nedohodnú na dodatku, ktorým
sa zníži cena tovaru uvedená v Prílohe č. 1 je kupujúci oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu s trojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu.

Článok VI.
Sankcie
1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny za tovar podľa čl. V tejto rámcovej dohody je predávajúci
oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý
aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny jednotlivej objednávky za každý aj začatý deň
omeškania s dodaním tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku
omeškania predávajúceho vznikne.
3. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu objednaný tovar kupujúcemu kompletne, naraz a spolu s dodacím
listom tak, ako je to uvedené v Čl. III bod 5. rámcovej dohody, má kupujúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty
vo výške 5 % z ceny jednotlivej objednávky.

Článok VII.
Odstúpenie od rámcovej dohody, výpoveď
1. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu
cenu za tovar do 60 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej v súlade s čl. V tejto rámcovej dohody. Účinky
odstúpenia od rámcovej dohody nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
kupujúcemu.
2. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody, ak mu predávajúci nedodá tovar v súlade
s čl. II tejto rámcovej dohody, ani v náhradnej lehote určenej kupujúcim, ktorá však nesmie byť kratšia ako 5 dni,
alebo ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý má právne vady. Účinky odstúpenia od rámcovej dohody nastanú
dňom doničenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody predávajúcemu.
3. Každý z účastníkov rámcovej dohody je oprávnený túto rámcovú dohodu kedykoľvek vypovedať aj bez udania
dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace plynúcou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď
doručená druhému účastníkovi rámcovej dohody.

Článok VIII.
Doba platností rámcovej dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti, maximálne však
do vyčerpania finančného limitu...............€ bez DPH.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy, neupravené touto rámcovou dohodou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi rámcovej dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR kupujúcim
v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

3. Ak bude akékoľvek ustanovenie rámcovej dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť alebo
vymožiteľnosf ostatných ustanovení rámcovej dohody zostane nedotknutá. V takomto prípade účastníci rámcovej
dohody, že uzatvoria dodatok k rámcovej dohode a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali
nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému
zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto rámcovej dohody, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre
obidvoch účastníkov rámcovej dohody
4. Účastníci rámcovej dohody vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto rámcovej dohody budú
prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa účastníci rámcovej dohody nedohodnú, obrátia sa na vecne
a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
5. Túto rámcovú dohodu možno meniť, doplniť alebo zrušiť iba pisomne, a to na základe vzájomnej dohody
účastníkov rámcovej dohody, podpísanej ich oprávnenými zástupcami. K návrhom dodatkov k tejto rámcovej
dohode sa účastníci rámcovej dohody zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhému
účastníkovi rámcovej dohody.
6. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží po jej podpise oprávnenými
zástupcami oboch účastníkov rámcovej dohody dve a predávajúci jedno vyhotovenie.
7. Túto rámcovú dohodu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej
obsahom pripájajú oprávnení zástupcovia účastníkov rámcovej dohody svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa..................

Kupujúci

Ing. Karol Mitrík
predseda

Prílohy:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia tovaru a ceny za tovar

Predávajúci

Príloha ä 1 k zmluva

P. č.

Technické vlastnosti

Herné

Cena bez DPH

jednotka

u jednotku

Predpokladaný
počet na obdobie
44 mesiacov

čistiaci prostriedok na umývanie
1

kuchynského riadu. JAR, Balenia 600 mL

ks

120

alebo ekvivalent
Tekutý prtiok - na ästenie sanity s vôňou
2

II

citrónu, abrazívny prostriedok. Balenie 750
ml. CH

ks

Práčok-piesok na ästenie sanity s vôňou
3

citrónu, abrazívny prostriedok. Balenie 450

ks

20

ks

41

ks

41

ks

44

mL Ajax
Čistiaci prostriedok * vôňou do kuchne.
4

SAVO KUCHYŇA.

Balenia 500 mt

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok do kuchýň,
sanitárne zariadenia, sifóny, dlaždičky,
5

elektrické spotrebiče. koberce, sedačky,
telefóny, počítače, detské hračky, s obsahom
max. 5% itóárwvých a któónovýdi
povrchovo aktívnych látok. Sprej bez obsahu
chlóru. Balenie 500 ml Sanytol

Prostriedok na odstránenie vápenatých
usadenín, mydla, hrdze. Použitie na
6

nerezové drezy, vodovodné batérie,
keramické umývadlá, podlahy, keramiku.
Zloženie: menej ako 5% neiónové povrchovo
aktívne látky, fosfonáty, parfém .kyseina
fosforečná, kyseina amidosirevá. Balenie 5
LPukrapid Classico

čistiaci prostriedok na ästenie sanity,
7

to

obkladu, dlažby. Balenie 750ml CiSt Bang
UmescEto i Sitine Power Cleaner

ks

Čistiaci prostriedok na hrdzu a vodný kameň.
B

FIXINELA Balenie 500 ml

ks

101

ks

14

ks

H

kí

72

ks

101

ks

tw

kft

36

čistiad prostriedok na drevené a laminátová
9

podlahy Odstraňuje ipinu a mastnotu a
zanecháva povrchy bez imúh. Balenie t L. O
POWER.

10

Čistič okien s ahoholom. balenie 5L

Tekutý dezinfekčný a ästiad prípravok na
sandu. zabija vietky drthy baktérie.
Zloženia: chlčrman sodný l,5g/100g, menej
11

ako 5% bielece činidlo na báza chlóru,
neičnové povrchovo aktívna látky, kabónové
povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum.
Balenie 750 ml Domestos,

12

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
do WC. Balenie 500 ml. Bref WC

Závesný WC blok Bref Power Activ WC
13

vybavený ityrmi gufččkani, Balenie
obsahuje tri WC bloky 3x50g

Celový prostriedok na ästenie a
spriechodnenie zanesených odpadových
14

potrubi. Zloženie: max 5% chtorman sodný
aktívna látky: chlčrman sodný, hydroiid
sodný. Balenie 500 ml. Tket

Čistiaci prostriedok na odpady, sifóny
15

odpady, potrubie. HG tekutý DUO äshi
odpadov.Baienie 2 x 500 ml

15

35
ks

Sprej na leitenia nábytku S anbstatickýtri
zložkami. Balenie 250 ml Prertto

ks

141

bal

21

ks

50

ks

20

Čistiaci prostriedok na ästenie povrchovplast, kov, drevo Nevhodný na sklené
17

povrchy. Feiowes ANTI-STATIC FOAM
CLEANER. alebo ekvivalent Balenie spray
376 g.

čistiad prostriedok na obrazovky a sklené
1B

filtre s rozpraJovačom. Feiowes Scraen
Cleaner, alebo ekvivalent Balenie 250 ml.

Čistič na klávesnice. Stlačený plyn na
19

ästenie kancelárskych prístrojov ARKAS.
alebo ekvivalent Balenie 400 mi.

Cena bez DPH spolu

Univerzálny mazací olej v sprep s
rozprašovačom, ns odstraňovanie mastnoty
20

a ipmy .na ochranu kovu proti korózi

ks

4

ks

158

ks

44

ks

12

ks

32

ks

12

ks

1

ks

32

ks

32

ks

32

ks

4

ks

4

ks

4

ks

40

ks

18

Zloženie na báze nafty W040 Balenie 200
mt
Tekutý čistič na podlahy z PVC AJAX
21

FLORAL FIESTA.RED FLOWERS Balenie 1
L
čistite prostriedok na plávajúce podlahy

22

{laminát 2 v 1). ALEX, Balenie 750 ml

Mydlový čistič na plávajúce podlahy ktorý
23

efektívne čisti laminátová plávajúce podlahy
Pronto MYDLOVÝ ČISTIČ S VČELlM
VOSKOM, alebo ekvivalent Balenie 750 ml.

Čistiaci prostriedok na koberce * tep, penový
24
sprej. Mr TEPPICH. alebo ekvivalent

Zmäkčujúci prostriedok na textilné pródlo25

koncenWt s vôňou kvetov. Balenie 1L Silan
alebo ekvivalent

29

Prátok na pranie Balenie S kg Lanza alebo
ekvivalent

leétidlo do umývačky nadu. Zloženie: 5-15%
netowvé povrchovo aktívne látky, max 514
parfámímonen, hexyl, ônnamat, farbivo,
27

konzervačná činidlá, nebezpečná látky,
ísotridekanol, ethoxylovený dkoholy
bútor ytované a ettaxytovaná, kyseina
citrónová. Balenie 600 ml. Finiih lesk

čistiaci prostriedok na mastnotu a vodný
28

kameň do umývačky riadu. Balene 250 ml.
Finiíh čistič alebo ekvivalent

Tablety do umývačky riadu na odstraňovanie
níčistňí, vrátane sikiýdi pripálení,
29

zabraňujúce vzniku Utvtn. mastnoty, bez
potreby pridania leštidla a sof Balenie cca
84 ke. finish tablety alebo ekvivalent

Prostriedok na odstránenie kávového oleja v

30

domácich spotrebičoch-kávovar Phiips
Seeco (nteia HD8751 Odmasfovade tablety
PHILIPSÍSAECO CA6704/99, alebo
ekvivalent Balenie 10 tabíet

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
v domácich spctrebtôoch-kávovaf PhiIps
31

Saeeo Intrfa HPS751 .Vodný fjíer na
prečistenie cca 50 L vody. Vodný filter
PKlUPSfSAECO CA67G2/00, alebo
ekvivalent Balenie t ks.

34. Prostriedok na odstránenie vodného
kameňa v domácich spctrebičoch-kávovar
32

Phifps Seeco Intrfa HD8751 Odvápňovač
PKlUPSfSAECO CA6700, alebo ekvivalent
Balenie 250 ml.

Prostriedok na odstránenie vodného kameňa
33

v domácich etektrospotrebäoch-vamá
kanvica. CHEIRON, Balenie 1L

sokryna 'prostriedkom na umývanie silná
34

znečistených nik obsahujúca látky, ktoré
priaznivo pôsobia na pokožku lúk a robia ju
hebkú a sviežu.

35

Pohlcovač pachu do chladničky

ks

20

36

Sof do umývačky riadu 1.5 kg

ks

24

ks

18

37

Elektrický osviežovač vzduchu (strojček) e
náplňou 19 ml 1

38

Náplň do elektrického osviežovača vzduchu

31

Air Wck 19 ml • vôňa bielych kvetov Náplň
Air Wek alebo ekvivalent Balenie 19 ml.

ks

Osviežovač vzduchu s náplňou 250 ml s
39

vôňou bielych kvetov. Súčastou balenia dve
baterky AA 1.5V Strojček AIR WICK FRESH

k»

12

ks

144

ks

100

MATÍC, alebo ekvivalent Balenie 1 ks.

Náplň 250 ml do osviežorača vzduchu s
40

včriou bielych kvetov do strojčeka Air wiek
fresh matre max. alebo ekvivalent

41

Krám na niky Phytanola nechtík, mandla
Balenie 100 ml

42

Mydlo toaletné, tuhé, s vóAou kvetov Balenie
100

q

ks

11

ks

104

ks

40

ks

12

ks

100

ks

20

ks

114

k*

72

ks

98

bal

14

bal

214

bal

52

ks

44

ks

24

ks

20

ks

340

ks

301

bal

4

baf

260

bal

4

ks

12

ks

110

bal

U

Mydlokrémové tekutina ruky a pokožku S
43

pumpičkou. Rôzna svieže vôňa- Imet »k»
vera, oceán. Balenie 250 ml. L1LIEN. alebo
ekvivalent

44

45

Ochranný a regeneračný krém na ruky
Indutona. Balenie tOOml.
Ochranný a regeneračný krém. Balenie
150mi. Dow Pádi Moísttrôing Crema,
Rukavice vyiatravaôe Z prírodného tatu u

46

pudrované, vefkosf M. Norma EN 455 1 3 a
EN 374-1 Optilne alebo ekvivalent Balenie
100 ks.
Univeraátoe rukavice vhottoé na L<>ratovanie

47

sanrty a kuchýň z pevného prírodného latu u
klasické gumené rukavica na ochranu ruk.
VaftosfL.M.

Hubky na riad, kuchynské, multifunkčné,
48

vybavené savoo vrstvou, t jednaj strany
plastovou drôtenkou rozmery cca B0*55*2B
mm. Balenie 10 ki

Kuchynské hubky, muíttfunkčné na umývanie
kuchynského riadu, vybavené ipedákwu
40

savqu vrstvou pre tahké utieranie do sucha a
s plastovou drôtenkou Tvarované pre tahké
uchopenie. Balenie 3 ks

Vtlčené utierky na nad a v kuchyni, hubovitý
materiálu, vysoká savost, viacnásobné
50

použitie, rozmer cca 16x15,5 cm Soka
hufakové utierka alebo ekvivalent Bdenie 3
ks.

51

Utierka na riad vyrobená z tkanej bavlny
Utierky na riad 50 x 70 cm

52

53

Prachovka utierka na prach, rozmer 30x35
cm. Švédska utierka
Utierka 40 n 40 cm 5VEDSKA MIKRO
UTIERKA CHJINTO Balenie 5 ks.
Handričky na riad a utieranie prachu. Balenie

54

10ks. Utierka unrverzdna. AquaPur alebo
ekvivalent

Handra vhodná na vyberanie podlahy do
55

sucha, vysoká savosť Zhžerae handry je
80% bavlna, 10% PES. hmotnosť handry
250grVm2 Rozmer cca 50*60 cm.

56

Rozetky pediáku Rozmer cca priemer 0
cm Balenie 500 ks,

57

Viacvntvové biele papierové servítky s
rozmerom cca 150xt50 mm Balenie 50 ks.

Viacvrstvové biele papierové servítky s
58

rozmerom 330x330mm. Balenie 50 ks.
Kamery alebo ekvivalent
Viacvrstvové farebné papierové servítky s

50

rozmerom 330*330mm. Balenie 50 k*.
Harmony alebo ekvrvalent
Papierové vreckovky viac-vrstvové v
papierovom chale krabička, odoberanie kus

60

po kusa, 100% celulóza, hatené bez použitia
chlonj, rozmery cca 205*210 mm Bdenie

ISO ks.
Obrúsky na ruky skladané dvojvrstvové,
61

belosi 70%, rozmer cca 26 cm x 11 cm,
jeden bal 200 ks ZZ biele. Balene 20 balov
v kartóne.
Toaletný konvenčný papier dvojvrstvový

62

biely kotúčový návm 24 m TP KATRlN
alebo ekvivalent Balenie 40 kotúčov v
kartóne-fófi.
Obrúsky vlhčené, antibafcteriátoe, na

63

upratovanie, na odstránenie nečistôt zrnka
plôch, odoberanie kus po kuse. rozmery
(8x20 cm. Balenie 40 kí

Čistiace vhčené obrúsky na čistenie
plastových povrchov v aute, antistatické.
Zloženie: u kíaticky ch uhívodlkov menej oko
64

5% neiónových a amfotémych povrohow
aktívnych látok, benzy saiícytit kmonén,
chemická konzervačná láka. 2-bromo-2
nitrcpropanrhl.Sdiol.bezylaJkohol Balen«30
k*.

es
66

Sáčky mikratónové Rozmer cca 20x30
Bdenia 20 kí.
Sáčky mikraténové. Rozmer cca 28x36
Bdenia 20 ks.

ta

4

bal

20

ks

Ul

ks

411

bal

12

Sáčky-vreda s objemom 60 L do
67

odpadkového koia. pevné igektové vrada.
PE vreca 60x70. Balenie 25ks v rofce.

Sáčky •vreda i objemom cca 120 L do
66

odpadkového kola, pevné igeltové vrecia
PE vraca 70x110. Balenie 10ka v rolke,

Vreda pevné z nepňehladného matariáti na
69

ťažký odpad, farba čierna PE 50 kg. Materiál
- polyetylén. objem 120 L

70

Vrece papierové viacvrstvové. Farta hnedé.
Objem cca 120 L.

25ksv

rote

21

Špáradlá drevené, sa zastrúhanou ipičkou
71

na oboch koncoch. Rozmer cca 6.5 on.

bal

te

t

Bdenia cca 100 k*.
72

Vazelína 250 ml

bal

73

WCnet ektrvátor septikov 16 ks/16g v balení

bal

i

74

VKafté utierky pronto na nábytok

ks

40

75

Sáčky do vysávača Eledrokjx ZUA383 OP

ks

1

76

Sečky do vysávača ETA Can to typ 3481.

ks

1

bal

t

bal

1

bal

1

bal

4

bal

12

ks

20

ks

24

ks

6

ks

1

ks

tt

77

Sáčky do vysávača ROWENTA R010
MICRO

76

Sáčky do vysávača PHILIPS MARTHON
SUPER PAROUET 2000 waä max.

Filter do vysávača značky PHILIPS
79

MARTHON. AIR PERMANENT FILTER
BtLfE p c. 432200524860. alebo ekvivalent

Mop S vedrom a i mý kači m mechanizmom
BO

na umývanie podláh. LEIFHEIT MOP
CIEAN TWlST SYSTEM W33 CM alebo
ekvivalent
Náhradný návlek na mop ladhect. Návlek

81

LEIFHEIT MOP CIEAN TWlST SYSTEM
W33 CM. alebo ekvivalent
Náhradný návlek na mop značky LEIFHEIT

62

Návlek LEIFHEIT TWlST XL SENSITIVE 42
cm, alebo ekvivalent
Náhradný návlek - vileda na mop značky

83

LEIFHEIT VILEDA ULTRAMAX náhrada na
mokro, alebo ekvivalent

84

Leilheit náhradný návlek na mop Twist miera
duo. Balenie 2 ks.

Náhradný návlek na mop značky Spcntex.
85

Mop miera biely 40 cm kapsa. Mop s
aktívnym mskrovláknon značky Spontex
(MOP Express systém NM). alebo ekvivalent

Praktická upratovada sada mopu duo 2
vedrá s objemom 10 L Skladací tmýkael
mechanizmus na tyči mopu, ktorý eliminuje
B6

kontakt rúk a podlahy Vhodný na vietky typy
podláh vrátane plávajúcich e drevených.
LEIFHEIT PICOLLO MICRO DUO SET
alebo ekvivalent

67

Súprava matička a lopatka s gumovou iitou

ks

11

68

Zmeták ■metia s násadou, výška 120 cm

ks

16

89

KM na odpad z PVC, objem 20 L farba
ks

1

sada

792

handra ne podlahu švédska 50x70 cm

ks

24

vličené utierky na kožu: Balenie 50 ks

balík

1

ks

200

ks

1200

balík

24

čierna.
90

wc kefa so stojanom biela

91
92
93

witibakteriákw vhčené utierky 120ixtal.

94

antobaktoriálny qei 100 ml

95

DELONGHI Ecodecalk 500 mi

96

CERES1T - náhradné fctoWy 2x450 g

baik

20

Celková cens b« DPH
Celková cena e DPH

Poznámka
Va ileiw* púofcjkád*. Me je konkrétne uvedená obchodné oinačwie tovaru móíe byť prndtaiony ekvwJentny tmar rmnakej kvrirly

