
P.č. Druh tovaru 

Vecná a technická špecifíkácia tovaru

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, 

ten však musí sôĺňať tieto minimálne požiadavky,resp. musí 

mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti

vzorový tovar 

z hľadiska

požadovanej kvality,

zloženia materiálu a

účinnosti 

Požadované balenie

Predpokladané 

množstvo balení

 počas trvania

 rámcovej dohody

cena 

za ks s DPH

Cena 

spolu s 

DPH

MJ Množstvo

1.

Toaletný papier 2-vrstvový 19

cm, recyklovaný 

Dvojvrstvový biely toaletný papier v roliach. 

Počet vrstiev: 2. Návin: 117,5 m.Priemer role: 190 mm. 

Materiál: recyklovaný papier. Belosť 65 % ISO.Gramáž 17 

g/m2. Počet útržkov 470. Výška role 90 mm. Priemer dutinky 

60 mm.  --Požaduje sa predloženie vzorky.--

ks 1

21000

2. vrecia na odpad  120 l

Vrecia na odpad 110cm x70cmx0,06 mikr., objem 120 l čierne

Balenie: 25 ks rolka
bal. 1

1200

3. vrecia na odpad  120 l

Vrecia na odpad 110cmx70cm x 0,035 mikr., objem 120 l čierne

Balenie: 25 ks rolka
bal. 1

2700

4. vrecia na odpad  30 l

Vrecia na odpad 50 cm x 60 cm,  0,025u, objem 30-35 l, 

Balenie: 25 ks rolka 
bal. 1

1200

5. vrecia na odpad  60 l

Vrecia na odpad 60 cm x 70 cm,  0,025u, objem 60 l

Balenie : 25 ks rolka
bal. 1

400

6. vrecia na odpad LDPE

LDPE vrecia , voľne ložené, číre, hygienicky nezávadné, 

hrubé a pevné. Rozmer : 550x1100 mm, hrúbka 100 mic
ks 1

240

7. vrecia na odpad 140 l Vrecia na odpad, 90x110 cm, 140 l. Balenie: 25 ks rolka bal. 1 120

8.

Čistiaci prostriedok 

na umývanie riadu  900 ml

Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% 

neiónové povrchovo aktívne látky, Methylisothiazolinone, 

Phenoxyethanol, parfumy, Geraniol. PH 9;viskozita 4000 cP,  

Rôzne vôňe. 900 ml 

JAR ml. 900

3000

9. Čistiaci prostriedok na podlahy 

Koncentrovaný umývací a odmasťovací prostriedok

na podlahy a veľké povrchy. Objem : 5 l
Floorsan liter 5

600

10. Papierové servítky 1-vrstvové

Jednovrstvové papierové servítky. Rozmery 330 × 330 mm.

Farba biela. Rozmery: 330x330 mm. V balení:  100 kusov
bal. 1

160

11. Papierové servítky 1-vrstvové

Jednovrstvové papierové servítky. Rozmery 330 × 330 mm.

Farba biela. Rozmery: 330x330 mm. V balení:  500 kusov
bal. 1

660

12. Kuchynské utierky - 2 ks v balení 

Dvojvrstvové savé utierky zo 100% celulózy pre použitie v 

kuchyni.

 Balenie 2× 10 m. . Farba: biela. Materiál: celulóza 2 vrstvy. 

Návin 10 m. Množstvo v balení : 2 ks 

bal. 1

250

13. hygienické vreckovky v krabičke 

papierové vreckovky, dvojvrstvové.  Množstvo v balení:

100ks
bal. 1

1500

14. Tekuté mydlo s dávkovačom

Tekuté mydlo s dávkovačom,  Objem 500 ml.

Dopĺňateľné náhradnou náplňou. Rôzne vône.
ks 1

450
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15. Tekuté mydlo 5 l 

Tekuté mydlo do dávkovačov na umývanie pokožky rúk. 

Objem: 5 L, PH 5,5 až 5,8; hustota 1030-1040 kg/m3, vo vode 

rozpustné. Rôzne vône.
ks 1

500

16. švédska utierka 

Utierka na čistenie a leštenie, rozmer 30x35 cm. Požaduje sa

dlhá  životnosť, savosť a nepoškodzovanie povrchov. 

Vyrobená z mikrovlákna.
ks 1

1000

17. Handra Bodentuch 60x70 Syntetická handra na dlážku, rozmer 60cm x 70cm. ks 1 800

18. Handra na podlahu tkaná, bavlnená handra, rozmer 60cm x 70 cm ks 1 600

19. Handra prachovka handra na utieranie prachu ks 1 360

20. 

Papierové uteráky skladané 

 ZZ 1 vrstvové 

Dobrá sacia schopnosť, materiál 1 vrstvová celulóza.Rozmer

255 x 230 mm, v balení po 250 ks.Hmotnosť 38-40 g/m2. 

Vyrobené z recyklovaného papiera.
bal. 1

880

21. Prací prášok na biele prádlo 6 kg

Prací prášok na biele prádlo s pracími a čistiacimi vlastnosťami 

so schopnosťou rozpúšťať sa na tkaninách a nezanechávať 

nežiaduce stopy. Hmotnosť 6 kg
Bonux Magnolia

kg 6

480

22. Prací prášok na farebné prádlo 6kg

Prací prášok na farebné prádlo s pracími a čistiacimi 

vlastnosťami so schopnosťou rozpúšťať sa na tkaninách a 

nezanechávať nežiaduce stopy. Hmotnosť 6 kg
Bonux Color 3v1

kg 6

430

23. Čistiaci prostriedok na okná a sklo 

Prostriedok na čistenie okien, na odstraňovanie mastnoty a 

nečistôt zo sklenených povrchov. S rozprašovačom. Rôzne vône. 

Objem: 500 ml. Clin s rozprašovačom

ml. 500

800

24. Závesný wc blok Dezodoračný a čístiaci prípravok pre WC misy Prix ks 1 1300

25. Dezinfekčný prostriedok 

Dezinfekčný prostriedok. Možné použitie aj na dezinfekciu 

vody v studniach a bazénoch. Objem: 1000 ml. Savo Original 

ml. 1000

2100

26. Avivážny prostriedok 5l aviváž na všetky druhy tkanín. Rôzne vône. Objem: 5 l Quanto Fresh liter 5 400

27. Čistiaci prostriedok na toalety

Na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, toaliet a silne 

znečistených plôch. Objem: 750 ml. Fixinela wc 
ml. 750

4000

28.

Prípravok na odstránenie vodného 

kameňa 

Prípravok na odstránenie vápenatých usadenín. Zloženie:

5-15 % neiónogénny tenzidy,obsahuje kyselinu fosforečnou

maximálne 24,5 %. Biodegradabilita 90 %. Objem : 750 ml Pulirapid Classico

ml. 750

950

29. 

Odmasťovač za studena 

s rozprašovačom

Prípravok vhodný na čistenie a odstránenie mastných a 

olejnatých znečistení z grilov, sporákov, kuchynských zariadení. 

Objem 750 ml
ml. 750

280
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30. Tekutý prášok 

Čistiaci krém s obsahom mikrogranuliek a aktívneho bielidla

na odstraňovanie nečistôt, mastnoty, pripálen, hrdze a 

mydlových usadenín.  Na čistenie smaltovaného a 

nerezového riadu, vane, sporákov a pod.  Objem: 500 ml.

Cif white cream ml. 500

1300

31. Gumové rukavice 

Latexové rukavice. Protišmyková štruktúra na dlani a prstoch. 

Veľkosť : M, L, XL pár 1

1700

32. Zástera pogumovaná biela 

jednostranne pogumovaná (umývateľná), biela farba,

neprepúšťa vodu, hladká, viazačka zozadu
ks 1

60

33.

Rukavice jednorázové latexové 

100ks/bal. 
Latexové rukavice (chirurgické rukavice), jednorázové 

balené po 100 ks. Veľkosť : M, L, XL
bal. 1

800

34. Osviežovač vzduchu Osviežovač vzduchu v spreji. Rôzne vône. Objem 300 ml. ks 1 650

35. Krém na ruky 

Obsahuje vyvážený komplex účinných látok, extrakt

 z nechtíka lekárskeho a glycerínu.
ml. 85

2100

36. Hubka na riad malá, bal. 10ks Hubka na riad , rozmer  8 x 5 x 2,5 cm, balené po 10 ks bal. 1 250

37. Hubka na riad profilová,bal. 10ks Hubka na umývanie riadu s drôtenkou. Balenie : 10 ks bal. 1 500

38. Tablety do umývačky riadu

Na odstraňovanie škvŕn od čaju a kávy, na odstraňovanie 

nečistôt vrátane silných pripálenín. Obsah zložiek 

na zabránenie vzniku škvŕn a mastnoty zanechávanie lesku -bez 

pridávania leštidla a soli. Balenie: 56 ks tabliet v 1 balení

Finish Powerball All in1 bal. 1

400

39. Soľ do umývačky riadu 

Soľ na zmäkčenie vody. Soľ musí byť ľahko  rozpustná, 

s ochranou umývačky riadu pred usadzovaním vodného

kameňa. Balenie:  1,5 kg.
Finish Calgonit kg 1,5

140

40. Mikroténové sáčky  

Univerzálne použitie , Rozmer :  20 cm x 30 cm 

Balenie : 50 ks v balení 
bal. 1

330

41. Mikroténové sáčky  

Univerzálne použitie , Rozmer :  30 cm x 40 cm 

Balenie : 50 ks v balení 
bal. 1

330

42. Drôtenka Drôtenka nerezová, Balenie : 3 ks/bal bal. 1 370

43. Mop strapcový náhradný Náhradná hlavica mopu. Materiál : bavlna ks 1 150

44. WC olej s rozprašovačom 

prípravok je určený na ošetrovanie povrchu s čistiacim 

účinkom a sviežou vôňou,zabraňuje množeniu 

mikroorganizmov ako aj usádzaniu močového a vodného 

kameňa. Objem 1000 ml.

ml. 1000

60

45. Mop kapsový náhradný Mop na podlahy kapsový 40 cm. Materiál : bavlna ks 1 140

46. Papierové vreckovky 3-vrstvové Vreckovky papierové 3 vrstvové bez vône 10x10 ks bal. 1 550

47. Utierka enmotion utierka dvojvrstvová, 143 m/kotúč. Balenie : 6 kotúčov   bal. 1 10
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48. Penové mydlo enmotion 800 ml

jemné penové mydlo do dávkovača, 2250 dávok v patróne.

 Objem 800 ml 
ml. 800

50

49. Toaletný papier Smartone

SmartOne toaletný papier pre dávkovače Tork Smart One 

2- vrstvový, biela 207 m 13 cm šírka, 1240 útržkov/kotúč.

 Balenie: 6 kotúčov
bal. 1

10

50. Metla ciroková Metla ciroková, 5x šitá ks 1 60

51. Zmeták s rúčkou zmeták s rúčkou pre domácnosť, umelohmotný ks 1 60

52. Vedro plastové 10 l Vedro plast 10 l , rôzne farby ks 1 90

53. Alobal hliníková fólia 10mx30cm, hrúbka 9 mic. ks 1 250

54. Toaletný papier JUMBO 

Nebielený jednovrstvový recyklovaný toaletný papier.

Návin 150 m, priemer 19 cm. Balenie 12 kotúčov 
bal. 1

30

55. Tablety do pisoárov 

Tablety  na čistenie a dezinfekciu pisoárov.S obsahom 

účinných látok, ktoré odstraňujú nečistoty a zabraňujú 

tvorbe usadenín. Balenie : 1000 g 
Fixinela bal. 1

30

56.

Tekutý dezinfekčný a čistiaci

prostriedok

čistiaci a dezinfekčný prostriedok s baktericídnym a 

fungicídnym pôsobením  určený pre dezinfekciu a čistenie

plôch a predmetov v zdravotníctve a komunálnej oblasti. 

Zloženie: ethandiol 10g/100 ml, N-alkyl(C12-16)

dimethylbenzylamoniumchlorid 2,5g/100ml, vôna 0,2g na

100 ml, demineralizovaná voda do 100 g. Objem 5 l

Deoform liter 5

130

57.

Tekuté antibakteriálne mydlo 

na umývanie rúk 

Profesionálne tekuté antibakteriálne mydlo na umývanie rúk.

s obsahom  triklosanu, s baktericídnym, fungicídnym a

virusinaktivačným účinkom.  Objem 5 l.  

Banderm liter 5

50

58. Utierka uniabsorb

Utierky Uniabsorb sú savé utierky s rozmermi 38 x 34 cm. 

Hrúbka materiálu: 110g/m2. Baleníe : 3 ks
bal. 1

750

59. Leštidlo do umývačky riadu 

Na zabezpečenie čistoty a lesku bez škvŕn. Musí zabraňovať

tvorbe kvapiek na skle a riadoch. S urýchleným procesom 

sušenia. Balenie : 800 ml

Finish Lemon ml. 800

40

60. Čistič umývačky riadu 

odstraňuje vodný kameňa mastnotu.  Čistí filter, odpad a 

sprchovacie ramená. Balenie : 250 ml 
 Finish ml. 250

40

61. Odfarbovač na textil

Odfarbuje, bieli a odstraňuje fľaky od atramentu, ovocia, 

krvi, vína... Balenie : 60 g
g 60

230
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62. Odfarbovač škvŕn  500 ml

Odfarbovač škvŕn na bielu a farebnú bielizen. Zloženie:

Voda, sodium alkyl benzenesulfonate, c12-c13 ethoxylated 

alcohol, potassium cocoate, propylene glycol, hydrocarbons, c10-

c13, isoalkanes, cyclics, alcohol, sodium citrate, sodium cumene 

sulphonate, dietilentriamminopentametilenfosfonato sodico, 

parfum, citric acid, calcium chloride, benzyl salicylate, hexyl 

cinnamal, protease, lipase, polidimetilsilossano, amylase, 

benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, mannanase. Objem 

500 ml

Smacchio tutto Neflek ml. 500

200

63. Šampón 1000 ml 

jemný šampón s obsahom prírodnej brezovej šťavy, určený

na umývanie všetkých druhov vlasov. Objem : 1000 ml
DM Brezový ml. 1000

120

63. Bielidlo 1000 

parfumovaný bieliaci prostriedok na ručné pranie

i do automatických pračiek. Vhodný na bielenie i 

na namáčanie a predpieranie bielej a stálofarebnej bielizne. 

Objem: 1000 ml 

Savo Perex ml. 1000

560

64. Čistič odpadov

Tekutý čistič odpadov vo forme aktívneho gélu, ktorý 

efektívne odstráni upchaté odpady v kuchyniach a aj 

v kúpeľniach. Hustý gél sa dostane aj cez stojacu vodu, 

zanesené odpady uvoľní a zanechá sviežu vôňu. 

Objem : 1000 ml

Mrs.Muscle ml. 1000

60

65. Froté vrecko na umývanie froté vrecko na umývanie, rozmer 20x14cm, rôzne farby ks 1 400

66. Teflónové rukavice (chňapky) ks 1 60

67. Obrusovina - fólia z PVC 

fólie z PVC - P Dr. 843 85ShA, farba-0009 D322, 

rozmer 0,15mm/13,,mm/35m; ČSN-5-052-95 M.L.č.3
ks 1

12

68. Obrusocia - fólia z PVC 

fólie z PVC - P Dr. 843 85ShA, farba-04 D17, rozmer 

0,15mm/13,,mm/35m; ČSN-5-052-95 M.L.č.3
ks 1

24

69. Wc kefa s nádobkou Materiál : plast, rôzne farby ks 1 350

70. Metlička s lopatkou

Súprava - metlička so syntetickými štetinami a lopatka 

s gumovou lištou. Malá, ručná.
ks 1

100


