NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
kancelária predsedu

COMMOW A55ĽS5MENT
FRAMEWORK

Výzva na predloženie ponuky.
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Najvyšší kontrolný úrad SR, ako verejný obstarávate! v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.
Dodanie hygienických potrieb
1.

2.
3.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
Šidlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mitrik
IČO: 308 44 878
DIČ: 2020815665
IČDPH: nie je platca DPH
Tel.: 02/501 14507
E-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk
Intemetová stránka: www.nku.qov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu.:
700 0060 6603/8180

Predmet obstarávania: Dodanie hygienických potrieb pre Najvyšší kontrolný úrad SR.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je dodanie hygienických potrieb do zásobníkov na toaletný papier, papierové utierky,
balsam na riad, mydlovú penu, osviežvač vzduchu a pre hygienické sáčky pre dámsku toaletu. Podrobná
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy.
4. Financovanie predmetu zákazky: z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávate! neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 32.750 € bez DPH
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávaterom (bez DPH), verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.
6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady sa záujemcom
neposkytujú, pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto na
predkladanie ponúk a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy.
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
8. Spoločný slovnfk obstarávania (CPV): 33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti
9. Miesto a lehota na predloženia/doručenia ponuky: miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73,
lehota: do 10.09.2020 do 09:00 h.
10. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ladislav Králik, ladislav.kralik@nku.gov.sk, tei.:02/501 14 507
11. Spôsob predloženia ponuky:
e-mailom na mailovú adresu: ladislav.kralik@nku.gov.sk, poštou alebo osobne na adresu NKÚ SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00 h, Ponuka predložená osobne,
alebo poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí byť označená s názvom:
„HYGIENICKÉ POTREBY“ - NEOTVÁRAŤ.“

12. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuky musia byť predložené v Slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a šidlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stranka, bankové spojenie, čislo účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, podľa vzoru - príloha č.2
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie pódia vzoru - príloha č.2
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stači fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe
zákazky zverejnenej na webovom šidle verejného obstarávateía.
d. Vyplnený návrh Rámcovej dohody a podpísaný konateľom spoločnosti-príloha č.3
13. Otváranie ponúk: dňa 10.09.2020 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2,
824 73 Bratislava.
14. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
15. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2020
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý
predmet zákazky,resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 2., tejto výzvy. Cena musí obsahovať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zálazky. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová
dohoda na celý predmet zákazky. Pri fakturácii sa použijú jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného
uchádzača.
17. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda na dodanie tovaru.
18. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Termín dodania: odo dňa účinnosti do konca platnosti Rámcovej dohody, podľa čistkových objednávok.
Miesto dodania:
- NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov,
- Expozitúra Trnava, Kollárova 8,917 02 Trnava,
- Expozitúra Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,
- Expozitúra Trenčín, Inovecká 7,911 01 Trenčín,
- Expozitúra Žilina, Predmestská 1613,010 01 Žilina,
- Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,
- Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6,081 92 Prešov,
- Expozitúra Košice, Komenského 59,040 01 Košice,
19. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Požiadavky na dodanie
hygienických potrieb budú zadávané jednotlivými objednávkami priebežne, počas platnosti Rámcovej
dohody, za podmienok dodržania cien materiálu, uvedených úspešným uchádzačom. Maximálna doba
trvnia Rámcovej dohody je 36 mesiacov.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Úspešnému uchádzačovi bude e-mailovou formou zaslané
oznámenie o úspešnej ponuke. Následne s nim bude uzatvorená Rámcová dohoda. Plnenie Rámcovej
dohody bude relizované na základe samostatných objednávok.
21. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú tri prílohy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verjným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3: Rámcová dohoda - návrh
V Bratislave 04.09.2020

Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk
Špecifikácia predmetu zákazky

P.
č.

Opis produktu

1. Toaletný papier skladaný min. 8000 ks/kart:
Toaletný papier skladaný,formát s efektivným dávkovanim po jednom
ústrižku, 2 vrstvy, farba biela, vhodný do zásobníka Aquarius (KC 6990),
Balenie: min.8000 ks/krt.

2. Utierka na ruky v kotúči 354 m, 6ks/krt:
Univerzálna utierka na jedno použitie, pre každodenné utieranie. Pri
absorbovaní, drží tvar v celku - nerozpadáva sa. Stredový odvin, v
kotúči/rola, 1 vrstva, 354 m, šírka útržku 20 cm, farba biela, mat. Airflex,
vhodné do zásobníka Aquarius (KC 6959). Balenie: 6ks/krt.

3. Balzam na riad objem 5 L:
Balzam na riad s aloe vera, dobré čistiace a odmasťovacie účinky,
vhodný do zásobníka T13B/500ml. Balenie 5 L.

4. Mydlová pena objem 1L:
Mydlová pena objem 1 L, PH neutrálne, vhodná do zásobníka Aquarius
(KC 6948). Balenie 1 L.

5. Náplň do osviežovača 250 ml/ks:
Náplň do osviežovača, ekologicky bezpečná, zložky látky nesmú
obsahovať prezistantné, bioakumulatívne alebo toxické zložky. Rôzne
vône. Náplň vhodná do zásobníka SMART AIR MINI. Balenie: 250 ml/ks.

6. Hygienické sáčky 30 ks/krab:
Hygienické sáčky (na dámsku toaletu), materiál mikrotén, rozmer
krabičky cca 8,8 x 12,6 cm. Vhodné do zásobníka HYGOBOX (2053260).
Balenie: 30 ks/krab.
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
Návrh uchádzača-cenová ponuka
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača:

2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:

3. IČO:
4. DIČ:
5. IČ pre daň:
6. Telefón, e-mail, webová stranka:
7. Bankové spojenie * číslo účtu:
8. Názov predmetu zákazky: Dodanie hygienických potrieb
9. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

P
Názov
č.

Merná
jednotka

Cena
bez
DPH
za ks,
kart.,
krab.

Predpo
kladané
Cena
odobraté
s DPH
mno
za ks,
žstvo za
kart.
obdobie
krab.
36
mesiacov

1. Toaletný papier skladaný min. 8000 ks/kart

kart.

455

2. Utierka na ruky v kotúči 354 m, 6ks/krt

karí.

513

3. Balzam na riad objem 5 L

ks

144

4. Mydlová pena objem 1L

ks

459

5. Náplň do osviežovača 250 ml/ks

ks

50

krab.

720

6. Hygienické sáčky 30 ks/krab.

Cena
v
eurách
bez
DPH
spolu

Cena
v
eurách
s DPH
spolu

CENA SPOLU v EURÁCH:

Dátum:

........................................................
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača
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Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk
Rámcová dohoda * návrh
Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil tento návrh rámcovej dohody. Návrh rámcovej
dohody musí byť doplnený o vyznačené časti/náležitosti v súlade s jeho ponukou a podpísaný jeho štatutárnym
zástupcom. Podmienky určené verejným obstarávaterom nesmú byť menené ani dopĺňané, okrem vyznačených
častí.

Rámcová dohoda
Dodanie hygienických potrieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
IBAN:
Právna forma:
Kontakt: Tel. / e-mail / fax:
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci;
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
Kontakt: Tel. / e-mail / fax: 02/50114900,
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spoločne aj ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto rámcovú dohodu
(ďalej len „rámcová dohoda“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného obstarávania na dodanie
hygienických potrieb.
1.2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet rámcovej dohody je mu jasný a bude ho dodávať, kompletne a
v požadovanej kvalite v súlade s touto rámcovou dohodou, doručenými objednávkami a splatnými a
účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Článok 2
Predmet rámcovej dohody
2.1. Predávajúci v súlade s touto rámcovou dohodou a podľa kupujúceho predložených objednávok sa zaväzuje
dodať kupujúcemu hygienické potreby, spĺňajúc požiadavky špecifikované v prílohe č. 1 tejto rámcovej
dohody - „Špecifikácia predmetu dohody" (ďalej len „hygienické potreby"), vrátane služieb, ktoré súvisia s
dopravou tovaru na miesto dodania.
2.2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať, poskytnúť predávajúcemu nevyhnutne potrebnú súčinnosť a
zaplatiť dohodnutú cenu za riadne dodaný tovar za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za hygienické potreby v súlade s článkom 4.
Článok 3
Dodanie hygienických potrieb
3.1. Za zmluvné strany pri plnení tejto rámcovej dohody konajú oprávnené osoby, ktoré si zmluvné strany
oznámia do 7 dní od uzatvorenia tejto rámcovej dohody.
3.2. Kupujúci v objednávke uvedie počet a druh odobraných hygienických potrieb podľa prílohy č. 1 k tejto
dohode - „Špecifikácia predmetu dohody".
3.3. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie objednávky, to platí aj pre objednávky doručované prostredníctvom
e-mailu.
3.4. Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky dodať hygienické potreby pre kupujúceho v súlade s
prílohou č. 1 k tejto rámcovej dohode - „Špecifikácia predmetu dohody". Dodávku tovaru do miesta dodania
tovaru sa zaväzuje zabezpečiť predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená jeho dostatočná
ochrana pred poškodením a znehodnotením.
3.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hygienické potreby najneskôr do 7 pracovných dni odo dňa
prevzatia objednávky, a to v pracovné dni v čase od 8:00 do 14:00 hodiny. Presný deň a hodinu dodania
tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu písomne (e-mailovou správou) alebo telefonicky aspoň 1 pracovný
deň vopred.
3.6. V prípade, že predávajúci vopred neoznámi kupujúcemu dodanie tovaru podľa bodu 3.5. tohto článku,
kupujúci je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu tovar v
náhradnom termíne, najneskôr však do 3 pracovných dni odo dňa pôvodného dodania tovaru. Náhradné
dodanie tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu podľa bodu 3.5, tohto článku.
3.7. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo kupujúceho a sídlo jeho expozitúr:
-

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2,824 73 Bratislava,

-

Expozitúra Tmava, Kollárova 8,917 02 Tmava,

-

Expozitúra Nitra, Jelenecká 49,950 38 Nitra,

-

Expozitúra Trenčín, Soblahovská 6688,911 01 Trenčin,
Expozitúra Žilina, Predmestská 1613,010 01 Žilina,

-

Expozitúra Banská Bystrica, Horná 57,974 01 Banská Bystrica,

-

Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6,081 92 Prešov,

-

Expozitúra Košice, Komenského 59,040 01 Košice.

Článok 4
Cena za predmet
4.1. Jednotkové ceny tovaru sú uvedené v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody. Ceny sú určené v mene EUR
a stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.2. Celková cena za dodanie hygienických potrieb podľa tejto rámcovej dohody, na základe všetkých
objednávok, nesmie presiahnuť finančný limit plnenia, ktorý je:
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________________

€ bez DPH (slovom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € s DPH (slovom:
_____________________
Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v tomto bode.

€ centov bez DPH),

€ centov s DPH).

4.3. Celková cena za hygienické potreby je závislá od objednaných a dodaných hygienických potrieb po dobu
platnosti tejto rámcovej dohody; táto cena je konečná, nie je možné ju zvýšiť a sú v nej zahrnuté všetky
ostatné náklady spojené s dodaním hygienických potrieb kupujúcemu.
4.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe tejto rámcovej dohody je kupujúci počas jej platnosti
oprávnený, nie však povinný, objednať celý rozsah predmetu tejto rámcovej dohody.
Článok 5
Platobné podmienky
5.1. Úhrada ceny za dodanie hygienických potrieb ktoré boli dodané sa uskutočňuje na základe riadne
predávajúcim vyhotovených faktúr doručených kupujúcemu.
5.2. Úhrada ceny za hygienické potreby, ktoré boli dodané sa realizuje formou bezhotovostného platobného
styku bez poskytnutia preddavku alebo zálohy. Predávajúci podľa objednaných a v súlade s touto rámcovou
dohodou skutočne dodaných hygienických potrieb vystaví kupujúcemu faktúru za riadne dodané hygienické
potreby na základe dodacieho listu o dodaní hygienických potrieb uvedených v príslušnej objednávke.
5.3. Dodací list podpise oprávnený zástupca predávajúceho a oprávnený zástupca kupujúceho, ktorý potvrdí
dodanie hygienických potrieb v súlade s touto rámcovou dohodou a príslušnou objednávkou.
5.4. Predávajúci je povinný doručiť faktúru poštou na adresu šidla kupujúceho, alebo osobne do podatefne
kupujúceho.
5.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť dodací list podľa bodu 5.3. tohto článku.
5.6. Ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, alebo ak kupujúci zisti formálne, alebo vecné chyby
faktúry, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na prepracovanie.
5.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, ak bola faktúra
vrátená predávajúcemu na prepracovanie podľa bodu 5.6. tohto článku, nová 30 dňová lehota splatnosti
faktúry plynie odo dňa doručenia faktúry prepracovanej v súlade s požiadavkami kupujúceho.
5.8. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho, uvedeného v tejto rámcovej dohode.
5.10. Predávajúci je oprávnený v súlade s §369a zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov účtovať kupujúcemu úroky omeškania platieb vo výške stanovenej nariadením
vlády SR.
Článok 6
Platnosť rámcovej dohody
6.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 36 mesiacov, resp. do vyčerpania
finančného limitu uvedeného v bode 4.2. tejto rámcovej dohody.
6.2. Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť dohodou.
6.3. Kupujúci a predávajúci môžu ukončiť túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou s trojmesačnou
výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
6.4. Kupujúci má právo jednostranne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak:
a) predávajúci nezabezpečí dodanie hygienických potrieb riadne a včas a v súlade s príslušnou
objednávkou,
b) predávajúci závažným spôsobom porušil túto rámcovú dohodu,
c) predávajúci na základe opakovanej odôvodnenej písomnej sťažnosti kupujúceho na kvalitu dodaných
hygienických potrieb v primeranej lehote nezabezpečí nápravu.
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6.5. Pisomné oznámenie o odstúpení od tejto rámcovej dohody sa považuje za doručené dňom prevzatia
zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky.
Článok 7
Náhrada škody a zmluvné pokuty
7.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % nedodanej časti
objednávky za nedodanie hygienických potrieb v kvalite a termíne určenom podľa článku 3, z dôvodov na
strane predávajúceho, za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru. A to za každé aj opakované
porušenie týchto povinnosti.
7.2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti nahradiť celú škodu spôsobenú
kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti uvedených v tejto rámcovej dohode, pričom je predávajúci
povinný najmä nahradiť náklady kupujúceho súvisiace s dodanim hygienických potrieb ktoré sa
neuskutočnilo, pretože predávajúci neposkytol riadne a včas dodanie hygienických potrieb, ktoré sú
predmetom tejto rámcovej dohody.
7.3. Predávajúci je oprávnený v súlade s § 369a zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v zneni
neskorších predpisov účtovať kupujúcemu úroky omeškania platieb vo výške stanovenej nariadením vlády
SR.
7.4. Nárok na náhradu škody podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty nie je uplatnením práva na odstúpenie od tejto rámcovej dohody dotknutý.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č. 1 „Špecifikácia predmetu dohody“.
8.2 Akékoľvek doplnenia alebo zmeny tejto rámcovej dohody je možné robiť len písomnými a očíslovanými
dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
8.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
8.4 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
8.5 Táto rámcová dohoda je v podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou
a bude kupujúcim zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsah je im plne zrozumiteľný
a určitý, ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s predmetom rámcovej dohody sú oprávnení nakladať
a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Za predávajúceho:

V Bratislave dňa

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

konateľ spoločnosti

Za kupujúceho:

V Bratislave dňa ...............

predseda NKÚ SR
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode „Špecifikácia predmetu dohody1

Opis produktu

Memá
jednotka
(MJ)

Predpokladané
odobraté
množstvo

Toaletný papier skladaný min. 8000 ks/kart:
kart
Toaletný papier skladaný,formát s
efektivným dávkovaním po jednom ústrižku,
1.
2 vrstvy, farba biela, vhodný do zásobníka
Aquaríus (KC 6990), Balenie: min.8000 ks/krt.

455

karí

513

Balzam na riad objem 5 L:
Balzam na riad s aloe vera, dobré čistiace a
odmasťovacie
účinky, vhodný do zásobníka
3.
T13B/500ml. Balenie 5 L.

ks

144

Mydlová pena objem 1L:
Mydlová pena objem 1 L, PH neutrálne,
4. vhodná do zásobníka Aquaríus (KC 6948).
Balenie 1 L.

ks

459

Utierka na ruky v kotúči 354 m, 6ks/krt:
Univerzálna utierka na jedno použitie, pre
každodenné utieranie. Pri absorbovaní, drží
tvar v celku - nerozpadáva sa. Stredový
2. odvln, v kotúči/rola, 1 vrstva, 354 m, šírka
útržku 20 cm, farba biela, mat. Airflex,
vhodné do zásobníka Aquaríus (KC 6959).
Balenie: 6ks/krt.
1

Náplň do osviežovača 250 ml/ks:
ks
Náplň do osviežovača, ekologicky bezpečná,
zložky látky nesmú obsahovať prezistantné,
5. bioakumulatívne alebo toxické zložky. Rôzne
vône. Náplň vhodná do zásobníka SMART
AIR MINI. Balenie: 250 mf/ks.

50

Hygienické sáčky 30 ks/krab:
Hygienické sáčky (na dámsku toaletu),
materiál mikrotén, rozmer krabičky cca 8,8 x
6.
12,6 cm. Vhodné do zásobníka HYGOBOX
(2053260). Balenie: 30 ks/krab.

720

krab

Cena
Cena
bez
s DPH
DPH
za MJ
zaMJ

í

g

