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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. v zmysle č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
vyzýva záujemcov/uchádzačov podľa § 117 na predloženie cenovej ponuky. 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:                   Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Sídlo:                     Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
IČO:                       37971832 
Telefón:                 037/6941227, 6941 384 
Fax:                        037/6510616 
Kontaktná osoba:Daniela Gažová – referent nákupu a VO 
E-mail:                   gazova@snzobor.sk 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
                                                                                             Sklad MTZ 
 
Predmet zákazky:   „Čistiace, dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar“ 
 
Cena za predmet zákazky: 
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
 
Cenu uvádzajte v zložení: jednotková cena v € bez DPH  
                                              sadzba DPH v % a v € 
                                              cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH. 
 
Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 
Platobné podmienky: platba bezhotovostným prevodom, splatnosť faktúr po dodaní tovaru, 
 vystavení a doručení faktúry 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  28 500,00 € bez DPH 
 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: gazova@snzobor.sk najneskôr do 27.11.2020. 
 
 
Kritérium hodnotenia: najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH 
                                                                              
 
Dodacia lehota: 12 mesiacov od uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom. 

http://www.snzobor.sk/
mailto:gazova@snzobor.sk
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Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú záujemcovia/uchádzači v slovenskom jazyku. 
 
 

ROZDELENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY 

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje dodávanie 

komodít od jedného dodávateľa. 

 

VARIANTNÉ  RIEŠENIE 

Záujemcom sa umožňuje predložiť variantné riešenie (ekvivalenty).  

 

ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok na financovanie predmetu zákazky. 

Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

 

ZMLUVA 

Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Kúpna zmluva podľa § 409 až § 470 zákona č. 

513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 12 mesiacov od uzavretia zmluvy. 

Verejný obstarávateľ predkladá návrh zmluvy, ktorý je súčasťou výzvy. 

 

KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať 

elektronicky – e-mailom. 

 

FORMA A SPÔSOB  PREDKLADANIA  PONUKY 

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom). 

Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na oddelenie nákupu a VO ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. 

na adresu: gazova@snzobor.sk 

 

 

VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ  POŽADUJE  PREDLOŽIŤ  NASLEDOVNÉ  DOKLADY: 

- doklad o oprávnení dodávať tovar 

- čestné prehlásenie, že uchádzač/záujemca je registrovaný v Registri partnerov verejného 

sektora (ak mu to zákon ukladá) 

- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

- súhlas uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk 

a s návrhom Zmluvy 

- tabuľku s cenami bez DPH + s DPH 

 

 

VYHODNOCOVANIE PONÚK: 

Po doručení ponúk na gazova@snzobor.sk budú ponuky zaevidované na sekretariáte riaditeľstva 

a odovzdané  na oddelenie nákupu a VO na posúdenie a vyhodnotenie. 

mailto:gazova@snzobor.sk
mailto:gazova@snzobor.sk
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Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní 

o výsledku cenového prieskumu. 

 

UZAVRETIE  ZMLUVY: 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia 

cenových ponúk v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, za podmienky, že úspešný uchádzač bude zapísaný v Registri partnerov 

verejného sektora. (ak to vyžaduje zákon) 

 

ZRUŠENIE  CENOVÉHO  PRIESKUMU: 

Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum ak 

- nedostal ani jednu ponuku 

- ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky určené verejným 

obstarávateľom 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 

obstarávateľom 

- pri prekročení určenej PHZ všetkými uchádzačmi/záujemcami, ktorí doručili ponuky 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 

verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä ak sa zistilo 

porušenie zákona.  

 

V prípade nejasností je potrebné kontaktovať skladníčku p. Illášovú 037/6941214 

(illasova@snzobor.sk) 

 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Zdenko Svoboda, MBA 
                                                                                                  ekonomicko-prevádzkový námestník 
 
 
 
 
Vyhotovil: D. Gažová 
referent nákupu a VO 
 
 
 
 
 
 
V Nitre:  
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Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409  až 470 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito 
zmluvnými stranami: 
 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

 
 
 

Predávajúci:  
Sídlo:    
Zastúpený:   
Názov banky:  
číslo účtu :            
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Označenie registra:  
Číslo zápisu:   
 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
Kupujúci:  Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
                                Nemocnica podporujúca zdravie 
                               Výučbová základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity  
Sídlo“   Kláštorská 13, 949 88 Nitra- Zobor  
Zastúpený:   MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditeľ 
    
Číslo účtu:  0232706854/0900                                                          
Názov banky:                  Slovenská sporiteľňa                                                    
IČO:   37971832 
DIČ:   20201877792                                                          
IČ DPH:                             SK20201877792 
                                                                       
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za  Čistiace 
prostriedky, dezinfekčné prostriedky, pracie prostriedky, doplnkový tovar na upratovanie kúpnu 
cenu podľa Čl. III. tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „tovar“). Tovar bude počas trvania zmluvy dodaný 
v sortimente a v baleniach /jednotkovom množstve podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy.  
Predávajúci sa zaväzuje plniť množstvo dodaného tovaru podľa požiadavky kupujúceho. 
Skutočne odobraté množstvo bude dané  konkrétnymi objednávkami  kupujúceho. 
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Čl. III. 

Kúpna cena 
Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších 
predpisov podľa cenníka platného v čase uzatvorenia tejto zmluvy (viď príloha č.1.). Kúpna cena 
tovaru je stanovená v EUR, vrátane DPH, dovoznej prirážky, cla a dopravy do miesta dodania 
a zahrnuté sú v nej náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Predávajúci garantuje  
výšku kúpnej ceny tovaru počas trvania zmluvy. 
 
V prípade zákonných zmien v oblasti DPH, dovoznej prirážky, cla alebo v prípade zmeny vstupných 
nákladov všeobecne vyhlásených, môže byť kúpna cena upravená formou vzájomne odsúhlaseného 
dodatku kúpnej zmluvy. 
Predávajúci sa zaväzuje pri jednotlivých dodávkach tovaru kupujúcemu uvádzať na dodacom liste, 
alebo na nadobúdacom doklade, ktorý sa na tovar vzťahuje, platnú cenu tovaru podľa záväzného 
cenníka, ktorý je prílohou č. 1. k tejto zmluve. V prípade poskytnutia zľavy tiež výšku zľavy v %.  
 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

 
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny po dodaní tovaru. Úhrada faktúr prebehne 
výhradne prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho. Predávajúci vystaví 
faktúru za tovar do 24 hodín po odovzdaní tovaru kupujúcemu, prílohou faktúry bude dodací list.  
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry kupujúcemu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia. Kupujúci a predávajúci sa 
dohodli, že predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez 
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka a zároveň sa kupujúci s predávajúcim dohodli, že 
právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho 
podľa prechádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas kupujúceho je 
zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ 
SR.  
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 
a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka a zároveň sa kupujúci 
s predávajúcim dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho 
v rozpore s dohodou kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatné. Súhlas je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.                                                                                                                                                                       

 
 
 

Čl. V. 
Dodacie podmienky 

 
Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, 
a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. Predávajúci dodá 
tovar kupujúcemu do 5 pracovných dní od obdržania objednávky od kupujúceho.  
Kupujúci môže svoje objednávky prerokovať s predávajúcim osobne, alebo telefonicky na 

tel. č.:.................................................... 
a svoje objednávky zasielať predávajúcemu formou: 
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e-mailom na adresu : .......................... 
faxom na tel. fax. č. :............................ 
poštou na adresu:. .............................. 

Predávajúci v prípade zmien bude informovať kupujúceho o novinkách a zmenách svojej ponuky  
druhov, sortimentu a cien tovaru. 
 
 

 
 

Čl. VI. 
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 
Dodanie tovaru bude predávajúcim zabezpečované dovozom podľa dohody s odberateľom do skladu 
MTZ  Špecializovanej nemocnice  sv. Svorada Zobor , n.o. Kláštorská 134, Nitra. 

 
 
 
 

Čl. VII. 
Vlastnícke práva 

  
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny 
v zmysle platobných podmienok.  
 
 

Čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej 
kúpnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. 
V prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej dodacej lehote, vzniká kupujúcemu právo 
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  z kúpnej ceny nedodaného tovaru, za každý 
aj začatý deň omeškania. 
 
 

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady tovaru a záručné podmienky 

 
Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady.  Kupujúci prípadne reklamácie, vady tovaru, uplatní bezodkladne po ich 
zistení písomnou, faxovou formou, alebo osobne do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho. 
Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácii do 5 dní po jej uplatnení. Ak sa v tejto dobe 
nevyjadrí, znamená to jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Kupujúci môže požadovať výmenu 
vadného tovaru bezplatne v lehote do 20 dní od reklamácie. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar 
bude spôsobilý k zmluvnému účelu a že počas záručnej doby bude mať dohodnutú kvalitu a vlastnosti 
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Čl. X. 

Zánik a vypovedanie zmluvy 
 

Platnosť zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu výpovede, vždy len písomnou  
formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
 
 
 
 

Čl. XI. 
Záverečné ustanovenie 

 
Nedeliteľnými prílohami tejto zmluvy je príloha č.1 - cenník   
Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
Odberateľ si vyhradzuje právo objednať podľa potreby aj iný tovar ako je uvedený v prílohe za 
podmienky, že nebude prekročená celková uvedená hodnota v EUR bez DPH. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 
Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné iba formou písomného dodatku zmluvných strán, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť 
rokovaním o možnej zhode. 
Zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 
jeden rovnopis a predávajúci jeden rovnopis. 
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, pokladajú ho za dôverný 
a zaväzuje sa neinformovať a jej obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhého zmluvného 
partnera, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 
V Dunajskej Strede, dňa             V Nitre , dňa   
 
 
 
 
Za predávajúceho:                   Za kupujúceho: 
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VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 
 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 

podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)...................................týmto vyhlasuje, že 

 

 

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na  „Čistiace a dezinfekčné prostriedky a doplnkový 

tovar pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o.“,  ktoré sú určené v o Výzve na 

predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk. 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, 

všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy, 

 

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 

a úplné, 

 

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie, 

 

- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil 

iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom 

prieskume 

 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku 

 

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 

čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 

obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená 

 

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia 

 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým 

prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov 

 

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového 

prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky 

 

a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho 

postavenia v cenovom prieskume 

b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú  alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky 
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c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu  

d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                     podpis 
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ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 
O NEULOŽENÍ  ZÁKAZU  ÚČASTI  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ. 

 
 
 
Uchádzač: 

 

Adresa: 

  

IČO: 

 

 

 

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu  na predmet zákazky: 

 

„Čistiace a dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar“ 

    pre  Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada  Zobor, n. o. 

 

 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) 

nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Pečiatka, podpis oprávnenej osoby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné 

obstarávanie. 

Príloha č. l 
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Tabuľka pre uvedenie cien ! 

 Názov    jedn.množ. ks/bal/kar. jedn.cena 
bez DPH 

cena spolu 
bez DPH 

cena spolu s 
DPH 

AKTIVIT GK MR 500 ml    78 ks    

AKTIVIT HP 5 l "4"    1 ks    

AKTIVIT HP OXI 5 l    29 ks    

AKTIVIT KONTAKT 500 ml s rozprašovačom  40 ks    

AKTIVIT KONTAKT CITRUS MR 500 ml  38 ks    

AKTIVIT na nábytok a drevo MR 500 ml  27 ks    

AKTIVIT NAT 5 l "11"    1 ks    

AKTIVIT ošetr.čistič na podlahu 1 l   44 ks    

AKTIVIT water flower universal cleaner 1000 ml 103 ks    

BANN KAZ 1000 ml    1 ks    

BANN KAZ 5 l    1 ks    

Bann krém.mydlo biele 500 ml s antibak. prísadou 28 ks    

Bann krém.mydlo biele 5 l s antibak.prísadou  10 ks    

Bann krém.mydlo mldré 5 l s antibak.prísadou 63 ks    

BANN Turbo 500g    6 ks    

Bannderm 300 ml dezinf.gel bez pumpičky  18 ks    

Bannderm 300 ml dezinf.gel s pumpičkou  202 ks    

BANNderm tekuté mydlo s antibak.prísadou 300 ml 89 ks    

BANNderm tekuté mydlo s antibak.prísadou 5 l 10 ks    

BANOLA s dezinf. Prísadou, krém na ruky 100 ml 243 ks    

BANOX 5 l band.    5 ks    

BANOX HP PLUS 5 kg    2 ks    

BANOX na grily (GRIL) 750 ml   10 ks    

BANOX na nábytok Medový bozk (KLOP) 750 ml 3 ks    

BANOX na okná Citrónová tráva (KUK) 750 ml  70 ks    

BANOX sifón, 500 g granulát   54 ks    

BANOX TABS 1 kg    16 ks    

BANOX wash 1000 ml    55 ks    

BANOX WC čistič C6H8O7+EKO(00) 750 ml  12 ks    

BANOX WC čistič H3PO4+Limetka (00) 750 ml  36 ks    

BANOX WC čistič NaCIO+Voňavý les ä00) 750 ml 136 ks    

BANOX WC Eko 750 ml   56 ks    

CIF 500 ml tekutý prášok biely   81 ks    

CIF 500 ml tekutý prášok citrus   5 ks    

Dávk.MODULAR 5507 na mydlo a gél 400 ml 6 ks    

Dávkovač T 11 na tekuté mydlo 500 ml transparent 1 ks    

Dávkovač Tork S 560000 na tekuté mydlo biely 1 l 4 ks    

Drôtenka kovová 30g    160 ks    

Drôtenka Quido 2 ks so špongiou   39 ks    

Držiak magnetický 40 cm kapsový  5 ks    

Držiak velcro PAD 13x27 na tyč   2 ks    

Fixinela 500 ml    19 ks    

Fólia potravinárska 300 m x 45 cm  94 ks    

FORTEN 1000 ml    92 ks    



str. 12  

FORTEN 5 l bandaska    9 ks    

Handra tkaná biela Lucia 60x50cm  5 ks    

Handra tkaná vafl.biela Ivana 60x50 cm  23 ks    

Handra tkaná vafl.biela Milada 60x50 cm  42 ks    

HYGEM plus 1000 ml    50 ks    

CIRODERM 115 ml s rozprašov.   6 ks    

CHIRODERM 5 l    30 ks    

CHIRODERM Gel 5 l    39 ks    

CHIRODERM GEL 500 ml   87 ks    

Chloramin T 1 kg    1 ks    

JAR na riad 900 ml    50 ks    

Kefa na fľaše 5 cm    17 ks    

Kefa na radiátory dvojitá   2 ks    

Kefa na riad Delux    11 ks    

Kefa na ruky drevená so štetinou   13 ks    

Kefa skúmavková 12 mm   12 ks    

Kôš odpadkový 15 l plastový okrúhly  9 ks    

Kôš odpadkový 25 l plastový okrúhly  3 ks    

KVART FORTE 500 ml    300 ks    

KVART PLUS 5 l    54 ks    

KVART PLUS MR 500 ml   67 ks    

Lopatka s gum.lištou+metlička Delux  6 ks    

LUCIA abrazívny prášok 400 g   105 ks    

LUCIA EXTRA orange 5 l   33 ks    

Manisoft umývacia emulzia 500 ml  2 ks    

Metla ciroková 5x šitá 140 cm   2 ks    

Mikroutierka Destiny 30x35 cm 205 g balená 140 ks    

Mop kapsový Master 40 cm biely   82 ks    

Mop kapsový Microborsten 40 cm modrý  20 ks    

Mr.MONK 1000 ml saponát citrón  146 ks    

Mydlo hotelové 15g balené Largo   3328 ks    

Mydlo hotelové 15 g balené Largo  130 ks    

Mydlo Largo 100 g aloe vera   5 ks    

Mydlo Ruby 100 g    10 ks    

PAD scheuer 11,4x25,5 cm čierny   2 ks    

PANTRA PROF 05 1000 ml sant.čistič  271 ks    

PANTRA PROF 08 1000 ml penivý čistič  230 ks    

PANTRA PROF 08 5 l penivý čistič   2 ks    

PANTRA PROF 11 green lily uni cleaner 5 l  6 ks    
PANTRA PROF 11 water bay uni cleaner 5 l  7 ks    

PANTRA PROF 55 1000 ml mydlový  56 ks    

PANTRA PROF 55 5 l mydlový   1 ks    

PANTRA PROF 65 5 l na strojové čistenie  12 ks    

PANTRA PROF PP 15 kg s arómou   11 ks    

Pantra prof. Green lily aromatic concentrate 150 ml 115 ks    

Pantra prof.red feeling aromatic concentrate 150 ml 132 ks    
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Pantra prof. Water bay aromatic concentrate 150 ml 64 ks    

PANTRA TURBO AUT. 5 l band.   9 ks    

Pap.kuch.utierky Harmony 2 ks 2 vrstvy  1 bal    

Pap.kuch utierky Sindy 2 ks   204 bal    

Pap.utierky Tork 290067 Matic Advaced rola biela 78 ks    

Pap.utierky ZZ biele 2 vrstv.recykel 3000 ks  11 kar    

Pap.utierky ZZ zelené 220x250 ks   84 kar    

PE vrece 70x110 100 mikr.čierne 10ks/rol  510 rol    

PE vrece 70x110 40 mikr.červené 25ks/rol  20 rol    

PE vrece 70x110 40 mikr.čierne 25ks/rol  4 rol    

PE vrece 70x110 40 mikr. Modré 25ks/rol  129 rol    

PE vrece 70x110 40 mikr. Žlté 25ks/rol  23 rol    

Prachovka plienjková Lenka 40x40 cm  212 ks    

RAPID TOP MR 500 ml antialk.efekt  137 ks    

RAPID TOP 750 ml antikalk efekt   142 ks    

RAPID TOP 750 ml antikalk efekt s octom  252 ks    

Rukavice 
jednorazov
é 7/S 

 100 ks v balení   2 bal    

Rukavice jednorazové 8/M  100 ks v balení  4 bal    

Rukavice jednorazové 9/L  100 ks v balení  2 bal    

Rukavice latexové 7/S    50 pár    

Rukavice latexové 8/M   288 pár    

Ruakvice latexové 9/L    20 pár    

Rukavice Niké M/8    38 pár    

Rukavice PE Duck 100 ks   50 bal    

Ryžák oválny drevený    1 ks    

Ryžák piškóta plastový   1 ks    

Sáčky do koša mikr. 50x60 7 mikr.šedé 50ks/rol 215 rol    

Sáčky do koša mikr. 63x73 zaťah.zelené 10ks/rol 5 rol    

Sáčky do koša mikr. 63x74 10 mikr. Číre 50ks/rol 74 rol    

Sáčky do koša PE 50x60 30 mikr.čierne 25ks/rol 380 rol    

SAVO 1,2 l     56 ks    

SAVO 1 l     28 ks    

SAVo PEREX 1 l    34 ks    

SAVO proti plesniam 500 ml sprey  149 ks    

Servítky biele Merci 135g   400 ks    

SOMO WC čistič Oceán 750 ml   64 ks    

SOMO WC čistič Citrón 750 ml   42 ks    

SOMO WC čistič Lúka 750 ml   5 ks    

Stierka Vero podlahová 75 cm biela zosilnená 4 ks    

Špongia Jumbo na riad tvar.nebalená  139 ks    

Špongia na riad tvarovaná 5 ks   23 bal    

Špongia oválna veľká balená   44 ks    

Špongie 10 ks 8,1x5,5x2,8 cm balená  33 bal    

Špongiová utierka 15,5x18 3 ks Spontex  17 bal    

Špongiová utierka 15,5x18, 5 ks Spontex  28 bal    
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Tekuté mydlo Tork 421501 Premium 1 l jemné 306 ks    

TERCIT 1000 ml    9 ks    

Toal.papier 2vrstv.recykel 30 m   3 338 ks    

Toal.papie biely MAX 2vrstvy 30 m  5 ks    

Toal.paier Jumbo 19cm 2 vrstvy MV  5 ks    

Toal.papier Jumbo 19 cm biely 2 vrstvy  2 088 kjs    

Tyč hliníková elox. 140cm pr.23,5 mm  9 ks    

Tyč Klasik 120 cm strieborná so závitom  3 ks    

Utierka Bodentuch modrá 60x50 cm profi  94 ks    

Utierka Bodentuch oranžová 60x50 cm profi 99 ks    

Utierka Bodentuch zelená 60x50 cm profi  20 ks    

Utierka Bodentuch žltá 60x50 cm profi  11 ks    

Utierka Superclear modrá 40x35cm  113 ks    

Utierka Superclear červená 40x35 cm  116 ks    

Utierka Superclear zelená 40x35 cm  114 ks    

Utierka Superclear žltá 40x35 cm   117 ks    

VAU 600 g tek.krém s aktívnym striebrom  94 ks    

Vau aviváž Rose fresh 5 l modrá   15 ks    

Vedro 10L s plastovou ráčkou   5 ks    

Vedro 6L červené hranaté   1 ks    

VIKI fresh 2kg    2 ks    

VIKI fresh 14 kg prášok na pranie   9 ks    

Výstražná tabuľa    1 ks    

WC set Eko 80 mm    20 ks    

Zásobník Tork 55100 na pap.utierky kotúč biely H1 1 ks    

Zásobník Tork na pap.utierky zz skladané  8 ks    

Zmeták Delux+tyč Delux   4 ks    

Zmeták Delux+tyč Klasik strieborná  1 ks    

Zvon na WC gumenodrevený   2 ks    

SUMA spolu    xx xx xx   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


