Rámcová dohoda č. Z202114684_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
IBAN: SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hygienické a čistiace potreby a pomôcky

Kľúčové slová:

čistiace prostriedky, mydlá, krém na ruky, utierky, toaletný papier

CPV:

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu;
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky;
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39831210-1 Saponáty na umývanie riadu; 33761000-2 - Toaletný papier; 33760000-5 - Toaletný papier,
vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky;
33711430-0 - Jednorazové utierky; 39525800-6 - Handry na čistenie; 33771000-5 Hygienické výrobky z papiera; 33770000-8 - Papierové hygienické výrobky; 33741200-8 Krémy na ruky alebo telové mlieka; 33764000-3 - Papierové servítky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Handra na podlahu 60x60cm
2. Utierka kuchynská bavlnená
3. Prachovka flanelová 30x30cm /40x35cm /45x35cm
4. Prachovka plienková 40x40 cm
5. Mikrovláknová utierka na sklo vozidla 40x40cm
6. Hubková utierka
7. Veľká umývacia špongia 195x135x70mm
8. Lopatka PVC s metličkou
9. Lopatka kovová
10. Metla ciroková
11. Zmeták s vzorovaný tyčou
12. Škrabka na sklo s metličkou
13. Zvon na WC vysoký gumenodrevený
14. Kôš odpadový plastový 12L
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15. Kefka, mazačka na obuv
16. Osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty, 300 ml
17. Hustý gél na čistenie toalie s vôňou, objem 750 ml
18. Professional Colour prášok na farebné prádlo min 9 kg
19. Tablety do pisoára 40 ks, 1kg vo vedre
20. Závesný WC blok 3 in1 tuhý
21. Univerzálny čistič podláh 5 l
22. Coyote Konkor 101 200 ml
23. Prostriedok na laminátové podlahy 1L Floor
24. Účinný a silný čistiaci prostriedok na odstraňovanie mastnoty z riadu 1L / Jar
25. Prostriedok na vodný kameň Pulirapid Extra Spray 500ml
26. Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy 250ml
27. Chloramin 1kg
28. Dezinfekčný prostriedok s obsahom aktívneho chlóru. objem 1200 ml / Savo
29. Demineralizovaná voda 5L
30. Nemrznúca zmes 5L do ostrekovača (- 40°C)
31. Letná zmes 5L do ostrekovača
32. Rozmrazovač zámkov automobilov 50ml
33. Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača 5000 ml
34. Antibakteriálne tuhé mydlo 90g
35. Abrazívna umývacia pasta na ruky /solvina
36. Ochranný krém na ruky, objem 100 ml / Indulona modrá
37. Čierny, krém na topánky 250g / top box
38. Skladané papierové utierky ZZ
39. Toaletný papier, návin 100 m
40. WC set – stojan z odolného plastu + kefa
41. Vedro plastové 10L
42. Mop plochý na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm
43. Náhrada ma Mop na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm
44. Čierne vrecia PVC LPDE, veľké po 50 ks/bal., 55x100cm
45. Čierne vrecia na odpad pevné 30L po 25 ks/kotúč, rozmery 50x60cm
46. Rukavice gumené, 1pár/bal., veľkosť M, L
47. Jednorazové ochranné rukavice bez púdru, vyrobené z nitrilu, bez latexu
48. Špongia na riad 1/10
49. Čistiaci piesok tekutý 500 ml
50. Prostriedok na čistenie okien v spreji 500ml Clin
51. Spray na čistenie a ochranu plastov interiéru vozidla
Položka č. 1:

Handra na podlahu 60x60cm

Funkcia
Tkaná handra na umývanie s rozmermi 60 x 60 cm.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 ks

rozmer mernej jednotky:

60cm x 60cm

požaduje sa:

Handra Venda 60x60cm
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Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 2:

Utierka kuchynská bavlnená

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

sada

0

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

Materiál: 100% bavlna väčšej gramáže

merná jednotka:

1 ks

balenie mernej jednotky:

sada po 10 kusov

požaduje sa:

Kuchynská utierka Stripes, 50 x 70 cm, sada 10 ks

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 3:

Prachovka flanelová 30x30cm /40x35cm /45x35cm

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

250

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

gramáž

80gr./m2

zloženie:

99% Bavlna, 1% polyester

merná jednotka:

1 ks

požaduje sa:

Monika prachovka flanelová biela

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 4:

Prachovka plienková 40x40 cm

Funkcia
Klasická biela prachovka z plienky má výbornú savosť. Utrie a odstráni nečistoty na sucho, prípadne môžete použiť na
doleštenie okien, alebo ju použijete pri kombinovanom upratovaní s čistiacimi prostriedkami podľa potreby.Rozmery: 40x40
cmFarba: BIELA
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5:

Presne

Mikrovláknová utierka na sklo vozidla 40x40cm

Funkcia
účinná pomôcka na čistenie, ktorá nasaje mnohonásobok vody. Pri čistení nasucho je prach pridržiavaný autostatickým
nábojom.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Presne

zloženie:

Plošná hmotnosť materiálu 300 g/m²Výdrž cca 200 cyklov
prania70% polyester, 30% polyamid

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

rozmer 40x40cm

požaduje sa:

Unger – Mikrovláknová utierka

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 6:

Hubková utierka

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

bal

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika:

Extra savá absorbčná hubková utierka, nežmolkuje sa

merná jednotka:

1 bal

objem mernej jednotky:

5 kusov v balení

požaduje sa:

Utierka hubková Spontex 5 Top Tex 5ks

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 7:

Veľká umývacia špongia 195x135x70mm

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 8:

Presne

Lopatka PVC s metličkou

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

sada

0

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Podrobný popis

Zberná plocha lopatky:- šírka : 21 cm- hĺbka : 18,5 cmDĺžka vlasu:
5cmCelková dĺźka metličky: 27cm, Zloženie: polypropylén, PET,
guma

merná jednotka:

1 sada.

objem mernej jednotky:

metlička a lopatka

požaduje sa:

Pronto proti prachu Classic 300mlPronto Classic Multisurface 5v1

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 9:

Lopatka kovová

Funkcia
Robustná kovová lopatka vhodná napr. na zber ťažšieho odpadového materiálu (napr. uhlie, popol a pod.).
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 10:

0

50

Metla ciroková

Funkcia
Podľa aktuálnej poteby
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 11:

Presne

Zmeták s vzorovaný tyčou

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika:

Zmeták vzorovaný s tyčou Materiál: KombinovanéŠírka : 5.00
cmVýška: 128.00 cmDĺžka: 28.00 cmMix motívov

Položka č. 12:

Presne

Škrabka na sklo s metličkou

Funkcia
Metlička so škrabkou, konštrukcia z masívneho plastu. Ideálne do zimného počasia. Vďaka mäkkej rukoväti je odmetanie
snehu aj škrabanie ľadu naozaj jednoduché.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

súprava

0

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

masívny plast

merná jednotka:

súprava

objem mernej jednotky:

1 šklabka a 1 metlička

Položka č. 13:

Presne

Zvon na WC vysoký gumenodrevený

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 ks

požaduje sa:

PRT0014 Zvon na WC vysoký gumenodrevený

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 14:

Kôš odpadový plastový 12L

Funkcia
Plastový kôš na papier
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

50

Plastový kôš na papier. Výška nádoby 29,5 cm, priemer
27,5 cm. Objem 12 litrov.Farba čierna.
zloženie:

plast

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

12 l

Položka č. 15:

Kefka, mazačka na obuv

Funkcia
Drevená malá kefka na obuv. Používa sa na mazanie obuvi krémom. Dĺžka 16 cm.
POUŽITIE: - vojenská obuv, - rôzna obuv,
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

15

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka

kus

požaduje sa:

Kefka na obuv "mazáčik"

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 16:

Osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty, 300 ml

Funkcia
sviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty s technológiou eliminácie pachov odstraňuje nepríjemný zápach a okamžite prevonia
miestnosť príjemnou vôňou
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

300 ml

požaduje sa:

Glade by Brise osviežovač vzduchu v spreji vôňa čistoty

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 17:

Hustý gél na čistenie toalie s vôňou, objem 750 ml

Funkcia
tekutý dezinfekčný a čistiaci prípravok. Zabíja všetky známe druhy baktérií. *Pri každodennom použití chráni vylepšené
zloženie s patentovanou technológiou Hygiene Molecules celý deň vás aj vašu rodinu pred baktériami uvoľnenými z toalety do
ovzdušia spláchnutím. Vďaka vylepšenému zloženiu priľne k povrchu toaletnej misy a ostáva aj po spláchnutí.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Presne

ezinfekčný wc čistič 750ml Domestos je tekutý
univerzálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý je
určený na viacero plôch, ktoré silne znečistených miest
a najmä tam, kde sa môžu vyskytovať baktérie alebo
plesne. Domestos môžete použiť neriedení ale aj
riedení. Neriedený tekutý Domestos je ideálny na
čistenie toalety, odtoku vane a kuchynského drezu.
Riedený tekutý Domestos je ideálny na upratovanie
podláh, kachličiek, umývadiel a pracovných plôch v
domácnosti i na bielenie prádla.
Obsahuje aktívne molekuly, ktoré chránia toaletu pred
vodným kameňom. Jeho husté zloženie zaručuje
dokonalú priľnavosť k povrchu toaletnej misy, vďaka
čomu výrazne obmedzuje množstvo baktérií aj po
spláchnutí. Zabíja všetky choroboplodné zárodky,
baktérie a vírusy na povrchoch. Zanecháva toaletu alebo
iné čistené povrchy dokonale čisté a dezinfikované s
príjemnou a sviežou vôňou.
zloženie:

Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,5 g / 100 g, Menej ako 5 %
bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný), Neiónové
povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Mydlo,
Parfum

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

750 ml

požaduje sa:

Domestos WC čistič 750ml Pine Fresh

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 18:

Professional Colour prášok na farebné prádlo min 9 kg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

16

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Zloženie produktu je efektívne najmä pre ťažko
odstrániteľných fľakoch ako bežné fľaky napr. aj na
pracovnom odeve= káva, víno, make-up, atď. už pri
30°C.
zloženie:

5-15% aniónové tenzídy, <5% neaniónové tenzídy, fosfonát,
Polycarboxylate, zeolit, enzýmy, aromatické látky, Hexyl cinnamal.

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

min. 9kg / 150 praní

požaduje sa:

ARIEL Professional Colour prášok na farebné prádlo 9,75 kg / 150
praní

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 19:

Tablety do pisoára 40 ks, 1kg vo vedre

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

vedro

0

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Presne

Uvoľňujú príjemnú vôňu. Čistia a dezodorujú.
Obmedzujú tvorbu vodného a močového kameňa.
Obsahujú účinné zložky, ktoré odstraňujú nečistoty a
zabraňujú tvorbe usadenín aj na ťažko prístupných
miestach. Pri každom spláchnutí sa uvoľňujú účinné
látky.

Obsahuje: reakčný produkt benzosulfonovej kyseliny,
4-C10-13-sek-alkyl. deriváty a 4-metylbenzosulfonovej kyseliny
hydroxidu sodného, N-/hydroxyety/ amidy C12-18-nasýtených a
C-18 nenasýtených kyselín

merná jednotka:

1 vedro

objem mernej jednotky:

40 kusov vo cedre

požaduje sa:

Fixinela WC tablety dezodorant do pisoárov Borovica 40 ks 1 kg

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 20:

Závesný WC blok 3 in1 tuhý

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

základná charakteristika: pevný WC blok v podobe
štyroch guličiek. Na čistenie WC s ochranou proti
vodnému kameňu a sviežou vôňou
merná jednotka:

1 ks

požaduje sa:

Domestos 3 in1 WC blok závesný tuhý Atlantic 40g

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 21:

Univerzálny čistič podláh 5 l

Funkcia
Univerzálny čistič dôkladne čistí a zanecháva kvetinovú vôňu po dobu 24 hodín. Povrch ostáva lesklý bez potrebného
oplachovania. Vôňa
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Prípravok s neutrálnym pH vhodný aj na citlivé
povrchyČistič Ajax s úplne univerzálnym
použitímPovrchy nie je nutné následne
oplachovaťČistota a sviežosť po viac ako 24 hodín sa
stále udržiava
zloženie:

< 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo
aktívne látky, Parfém, Limonene, Glutaral, Citral, Citronellol, Hexyl
Cinnamal, Geraniol, Linalool

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

5 litrov

požaduje sa:

Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax s vôňou

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 22:

Coyote Konkor 101 200 ml

Funkcia
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Vytvára na konzervovaných predmetoch olejový film, ktorý maže a súčasne dokonale chráni železné kovy proti korózii. Je
vhodný na mazanie strojov, prístrojov, motorov, náhradných dielov, kontaktov akumulátorov, pántov. Uvoľňuje zaseknuté
mechanizmy. Vhodný na čistenie a konzerváciu zbraní.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Maže a dokonale chráni železné kovyUvoľňuje
zaseknuté mechanizmy200 ml
merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

200ml

požaduje sa:

Coyote Konkor 101 200 ml

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 23:

Prostriedok na laminátové podlahy 1L Floor

Funkcia
čistiaci prostriedok jna umývanie podlahových panelov s obsahom pomarančového oleja. Účinne odstraňuje všetku špinu a
mastnotu. Po umytí ostáva povrch dlho čistý a lesklý.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika:

Vďaka obsahu prírodného pomarančového oleja je neobvykle
účinný pri odstraňovaní nečistôt, a čistenému povrchu vracia pekný
a svieži vzhľad.

-

Zaručuje komplexnú ochranu pokožky rúk, nespôsobuje jej
podráždenie. Starostlivo zvolená vonná kompozícia spôsobuje, že
sa v miestnosti udržiava príjemná, pomarančová vôňa.

-

Prípravok je veľmi výdatný, ekonomicky výhodný pri použití. Má
antistatické a leštiace vlastnosti.

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

1 liter

požaduje sa:

FLOOR prípravok na laminátové podlahy POMARANČ, 1L

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 24:

Účinný a silný čistiaci prostriedok na odstraňovanie mastnoty z riadu 1L / Jar

Funkcia
Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu. Účinné odstránenie mastnoty, množstvo aktívnych
bubliniek, dlho trvajúca pena, Dobré pre každodenné umývanie riadu: od pohárov po hrnce a panvice,
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

400

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

základná charakteristika: Účinný a silný čistiaci
prostriedok na odstraňovanie mastnoty z riadu s
príjemnou vôňou citrónu. Umývací prostriedok na riad s
patentovanou technológiou a príjemnou vôňou.
zloženie:

5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové
Povrchovo Aktívne Látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol,
Parfumy, Geraniol, Limonene.
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merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

1 liter

požaduje sa:

JAR na riad 1l Citrón

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 25:

Prostriedok na vodný kameň Pulirapid Extra Spray 500ml

Funkcia
prípravok na odstránenie vodného kameňa a čistenie usadenín z najrôznejších typov povrchov, či už sa jedná o porcelán či
keramiku. Hravo si poradí s vodovodnou batériou, umývadlom, sprchovým kútom, WC, drezom alebo sporákom. Navyše
vďaka spreji sa jeho aplikácia stáva ešte jednoduchšie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

základná charakteristika: efektívne odstraňuje vodný
kameň, špinu a hrdzu.určený na nerez, sklo, plast,
keramiku, mosadz a meďideálny na čistenie
vodovodných batérií, umývadiel, drezov z nerezu,
keramických vaní, sprchovacích kútov sklenených i
plastových, sporákov, porcelánu i keramiky
Obsah chlóru Bez chlóruObjem 500 mlVlastnosti
UniverzálneObsah chlóru Bez chlóruFunkcie
odvápňovače, na vodný kameňObsah chlóruObsah
chlóru Bez chlóruObjemObjem 500
mlVlastnostiVlastnosti UniverzálneObsah chlóru Bez
chlóruFunkcieFunkcie odvápňovače, na vodný
kameňTypTyp čističa Sprej
merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

500ml

požaduje sa:

Pulirapid Extra na hrdzu a vodný kameň 500 ml

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 26:

Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy 250ml

Funkcia
Sprej s antistatickými zložkami, ktoré zabraňujú usádzaniu prachu. Dokonale čistia a odstraňujú prach, šmuhy a odtlačky z
bežných druhov povrchov, ako je sklo a drevo. Chráni drevo a zvyšuje jeho prirodzený lesk. Odstraňuje odtlačky, škvrny, prach
a až 90% alergénov v prachu
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

Zloženie: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické
uhľovodíky, Parfumy, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Citronellol,
Butylphenyl methylpropional, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

250 ml

požaduje sa:

Pledge sprej Wood 5 in1 Spring Time na drevené povrchy

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 27:

Chloramin 1kg
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Presne

Funkcia
Vysoko účinný univerzálny práškový dezinfekčný prípravok na dezinfekciu plôch a predmetov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

práškový dezinfekčný prípravok, ktorý učinkuje na báze
chlóru,
Obsah aktívneho chlóru

25%.

účinky:

Dezinfekčné účinky sa využívajú v zdravotníctve,
poľnohospodárstve, komunálnej hygiene, spracovanie potravín a
mäsa a veterinárnej praxe

využitie

pri dezinfekcii pitnej vody a po likvidácii následkov živelných
katastrof.

sperktrum účinnosti

baktericídny, fungicídny, virucídny, mykobaktericídny

merná jednotka:

balenie

objem mernej jednotky:

1 kg

požaduje sa:

Chloramin T, 1000 g

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 28:

Dezinfekčný prostriedok s obsahom aktívneho chlóru. objem 1200 ml / Savo

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Dezinfekcia vody a povrchov.Odstraňuje až 99,9 %
baktérií a vírusov.
Dezinfekčná látka

chlórnan sodný 4,7 g / 100 g, Menej ako 5 % bieliace činidlo na
báze chlóru (chlórnan sodný)

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

1200 ml

požaduje sa:

Savo Original 1,2 l

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 29:

Demineralizovaná voda 5L

Funkcia
Demineralizovaná technická voda určená na riedenie koncentrátov nemrznúcich a letných zmesí do ostrekovačov DYNAMAX
a všetkých typov chladiacich kvapalín . Vhodná na použitie do akumulátorov, žehličiek, alebo fotolaboratórií.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

5000 ml

Položka č. 30:

Nemrznúca zmes 5L do ostrekovača (- 40°C)
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Presne

Funkcia
účinne odstraňuje námrazu a nečistoty zo skiel automobilov. Nenarušuje lak, ani gumové a plastové diely, chráni zariadenie
ostrekovačov pred koróziou. Predlžuje životnosť stieračov a prevonia celé auto. Neriedená je zmes použiteľná do -40 ° C.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika: nemrznúca zmes do
ostrekovačov do -40 °C - 5L.

celoročná účinná mrazuvzdorná kvapalina, použiteľná do
akýchkoľvek typov ostrekovačov motorových vozidiel

účinky:

činne odstraňuje námrazu a nečistoty zo skiel automobilov.
Nenarušuje lak, ani gumové a plastové diely, chráni zariadenie
ostrekovačov pred koróziou. Predlžuje životnosť stieračov

účinky:

Neriedená je zmes použiteľná do -40 ° C.

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

5000 ml

požaduje sa:

CINOL nemrznúca zmes do ostrekovačov -40 °C - 5L

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 31:

Letná zmes 5L do ostrekovača

Funkcia
vysokoúčinný prostriedok pre odstránenie zbytkov hmyzu a všetkých bežných nečistôt zo skla automobilu. Koncentrát
obsahuje aktívnu látku, ktorá predstavuje úplne nový spôsob údržby. Znižuje námahu spojenú s čistením okien. Sklo
zanecháva dokonale čisté. Je biologicky odbúrateľný.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

účinky:

je určený na použitie ako náplň do ostrekovačov pre všetky typy
motorových vozidiel v letnom období. Plní sa do zásobnej nádržky
ostrekovača a podľa potreby sa aplikuje na čelné sklo automobilu.

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

5000 ml

požaduje sa:

DYNAMAX letná zmes do ostrekovačov 5L

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 32:

Rozmrazovač zámkov automobilov 50ml

Funkcia
rozmrazovač zámkovúčinne rozmrazuje a premazáva automobilové zámkyskvelý doplnok automobilu v zimných
mesiacochjednoducha aplikácia priamo do zámkuobjem: 50ml
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

50 ml

Položka č. 33:

Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača 5000 ml

Funkcia
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Presne

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

130

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

základná charakteristika: požaduje sa, aby obsahovalo
1/4 hydratačného krému
zloženie: aqua, sodium laureth sulfate, glycerin,
cocamidopropyl betaine, cocamide MEA, isopropyl
palmitate, parfum, acrylates copolymer,
styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl
sulfate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate,
alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol,
coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene,
linalool pH neutrálne
merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

5000 ml

požaduje sa:

Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača DOVE/Mitia
alebo ekvivalentný

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 34:

Antibakteriálne tuhé mydlo 90g

Funkcia
na každodennú ochranu aktívnym osobámna umývanie rúk, ničí 99% baktériívytvára na pokožku ochrannú vrstvuMydlo sa
navlhčí vodou, po vytvorení peny sa nechá chvíľu pôsobiť na pokožke a potom sa opláchne vodou. Vhodné na každodenné
použitie, niekoľkokrát denne.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

kus

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

základná charakteristika: požaduje sa, aby obsahovalo
1/4 hydratačného krému
zloženie:

Sodium palmate, Sodium tallowate, Sodium palm kemelate, Aqua,
PEG-12, Glycerin, Stearic acid, Parfum, Sodium chloride,
Triclocarban

zloženie:

Pentasodium pentetate, Pentaerithrityl tetra-di-t-butyl
hydroxyhydrocinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl
methylpropional, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool, CI
77891, CI 42090

merná jednotka:

kus

objem mernej jednotky:

90g

požaduje sa:

PROTEX antibakteriálne tuhé mydlo Fresh 90g

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 35:

Abrazívna umývacia pasta na ruky /solvina

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

450 g
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Presne

požaduje sa:

SOLVINA 450g abrazívna umývacia pasta na ruky

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 36:

Ochranný krém na ruky, objem 100 ml / Indulona modrá

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika:Ochranný krém na ruky
INDULONA Original s tradičnou receptúrou bez
konzervačných látok pre intenzívnu starostlivosť. Krém
na ruky je vhodný pre každodennú starostlivosť o
popraskanú a vysušenú pokožku všetkých vekových
kategórií. Namáhanej pokožke dodáva pružnosť,
pevnosť, vláčnosť a prirodzenú ochrannú vrstvu.

Krém v tube

Presne

Vďaka zloženiu s prevažnou zložkou prírodnou vazelíny
je krém ideálny aj pre citlivú pokožku so sklonom k
alergiám. krém na ruky s tradičnou receptúrou bez
konzervačných látok pre všetky vekové kategórie
vhodné aj pre citlivú pokožku so sklonom k alergiám
vhodné pre suchú a popraskanú pokožku regeneračné,
ochranné a premasťujúce funkcie dermatologicky
testované POUŽITIE Krém naneste v primeranej vrstve
na čistú pokožku, dobre rozotrite a nechajte vstrebať.
Ošetrenie odporúčame opakovať niekoľkokrát denne.
Skladujte pri teplote 15-25 ° C. Chráňte pred slnečným
svetlom.
druh:

modrá

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

100 ml

požaduje sa:

Indulona modrá - krém na ruky 100ml

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 37:

Čierny, krém na topánky 250g / top box

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

15

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 ks

objem mernej jednotky:

250 ml

požaduje sa:

Top Box krém na obuv - čierny 250ml alebo ekvivalentný

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 38:

Skladané papierové utierky ZZ

Funkcia
Utierky ZZ KATRIN 36200 sú Zig Zag skladané 1-vrstvové biele papierové utierky.
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

balenie

0

2000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

základná charakteristika:

Tento produkt má označenie EÚ ECO-LABEL - produkty vyrobené
z primárnych a recyklovaných vlákien, v priebehu výrobného
procesu sa kladie dôraz na použitie chemikálií šetrných k
životnému prostrediu

základná charakteristika:

a berie sa ohľad na znižovanie množstva skleníkových plynov a
iných emisií vypúšťaných do ovzdušia. Vyrobené z recyklovaného
papiera. V balíku je 200 utierok.

Rozmer

230x232 mm

merná jednotka:

1 balenie

požet v balení

200 utierok.

požaduje sa:

Utierky ZZ KATRIN 36200 sú Zig Zag skladané 1-vrstvové biele
papierové utierky.

8. Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 39:

Toaletný papier, návin 100 m

Funkcia
Toaletný papier Katrin 100m, 2vr. na hygienické účely
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

10400

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

100% celulóza

počet vrstiev:

dvojvrstvový

návin:

100 m

merná jednotka:

1 ks kotúča

požaduje sa:

Toaletný papier Katrin 100m, 2vr.

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.

vkladá a do zásobníkov

Položka č. 40:

Presne

WC set – stojan z odolného plastu + kefa

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

Kombinované

požaduje sa:

Makro 96645 WC kefa a stojan TOP 503

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 41:

Vedro plastové 10L

Funkcia
Vedro plastové 10L s plastovou rukoväťou (farebné varianty), vyrobené zo silného plastu,
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

50
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Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

parametre

Výška (cm): 24Priemer horný (cm): 29Objem (l): 10Materiál: Plast

Položka č. 42:

Mop plochý na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm

Funkcia
Mikrovláknový SuperMopSet je určený pre všetky typy interiérových podláh.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

ks

0

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Moderná konštrukcia umožňujúca otáčanie koncovky
mopu o 360° zaručuje prístup aj na ťažko dostupné
miesta.Ľahká a pevná teleskopická tyč zabezpečí
pohodlné používanie vďaka nastaveniu dĺžky presne
podľa potreby.Náhrada s aktívnymi vláknami dokonale
čistí. Absorbuje veľké množstvo špiny s minimálnym
množstvom saponátu. Po znečistení je možné mop
preprať v rukách, alebo v práčke pri teplote 60°C.
Mop na podlahy SUPER komplet plochý, teleskopická násada,
poťah 45 cm Cleanex

požaduje sa:
Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 43:

Náhrada ma Mop na podlahy komplet plochý, teleskopická násada, poťah 45 cm

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaný počet

ks

0

300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

zloženie:

Kombinované

požaduje sa:

Mop na podlahy SUPER komplet plochý, teleskopická násada,
poťah 45 cm Cleanexalebo ekvovalent. ktorý musí byť kompaktný
s dodávanými mopmy

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 44:

Čierne vrecia PVC LPDE, veľké po 50 ks/bal., 55x100cm

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

balenie

0

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

požaduje sa:

Vrecia LDPE regr. 55x100 cm 130mic cierne

počet vriec v balení

20 kusov

Položka č. 45:

Presne

Čierne vrecia na odpad pevné 30L po 25 ks/kotúč, rozmery 50x60cm

Funkcia
Vrece na odpad 30l - 50x60cm 25ks extra pevné, čierne
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

kotúč/rolka

0

500
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Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

požaduje sa:

Vrece na odpad z pevného, odolného a kvalitného LDPE materiálu

rozmer

50 x 60 cm

materiálu hrúbky 0.03mm.

0.03mm.

objem

30 litrov

25 kusov v rolke
farba
Položka č. 46:

čierna
Rukavice gumené, 1pár/bal., veľkosť M, L

Funkcia
Veleľkosť od S po XL požiadavky v objednávke
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

pár

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Ššpeciálne navrhnuté gumené rukavice pre ochranu rúk
- pre ľahké navliekanie sú pri domácich prácach ideálne.
merná jednotka:

1 pár

požaduje sa:

Spokar gumené rukavice pre domácnosť

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 47:

Jednorazové ochranné rukavice bez púdru, vyrobené z nitrilu, bez latexu

Funkcia
Veleľkosť od S po XL požiadavky v objednávke
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

balenie

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

ednorazové ochranné rukavice bez púdru, vyrobené z
nitrilu, bez latexu. Extra mäkké a pohodlné rukavice s
vysokou elasticitou, výborná citlivosť pri úchope, nitrilové
vyšetrovacie rukavice.
Extra mäkké a ľahké rukavice pre vynikajúce pohodlie
pri nosení a výbornou citlivosťou úchopuvysoká
elasticitaZdravotnícka pomôcka podľa smernice MD
93/42 / EHS (trieda I) a ako jednorazové ochranné
rukavice podľa nariadenia o OOP (EÚ) 2016/425
kategórie IIIVnútorný materiál je hladký, bez púdru,
manžetaZhoda s normami EN 455, EN 420, EN 374 and
ISO 15223Hrúbka materiálu 0,11 mm (merané v dvoch
vrstvách), dĺžka 24 cm (EN 420)
merná jednotka:

1balenie

objem mernej jednotky:

200 kusov v balení

požaduje sa:

SEMPERGUARD SAPPHIRE NITRILOVÉ RUKAVICE 200 KS
NEPÚDROVANÉ MODRÉ

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 48:

Špongia na riad 1/10

Funkcia
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Polyuretánová hubka so zelenou abrazívnou vrstvou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

balenie

0

500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer ks

7,8 x 5 x 2,5 cm

obsah balenia

10 kusov

Položka č. 49:

Presne

Čistiaci piesok tekutý 500 ml

Funkcia
Ekvivalent musí splňať minálne také isté, alebo lepšie parametre
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

kus

0

200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Presne

Zloženie: Menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne
látky, Neiónové povrchovo aktívne látky,
Phenoxyethanol, Mydlo, Parfum, Linalool, Citronellol,
Hexyl cinnamal.
merná jednotka:

1 kus

objem mernej jednotky:

720g/500ml

požaduje sa:

Cif Cream tekutý piesok 720g/500ml

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 50:

Prostriedok na čistenie okien v spreji 500ml Clin

Funkcia
univerzálny tekutý čistiaci prostriedok na sklo, okenné tabule, glazúry, smaltya plasty
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

kus

0

120

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 kus

objem mernej jednotky:

500 ml s rozprašovačom

požaduje sa:

Čistič okien Clin, 500 ml, 10 ks

Presne

Pripúšťa sa predložiť ekvivalentný výrobok, ten však
musí spĺňať tieto minimálne požiadavky, resp. musí mať
rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti.
Položka č. 51:

Spray na čistenie a ochranu plastov interiéru vozidla

Funkcia
Prípravok určený na ošetrenie plastových a gumových častí v interiéri aj exteriéri vozidla. Čistí a navracia pôvodný vzhľad a
zvyšuje odolnosť plastov pred poveternostnými a chemickými vplyvmi. Vytvára antistatickú vrstvu, ktorá zaručuje dlhodobú
ochranu ošetrovaných dielov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Predpokladaný počet

kus

0

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

merná jednotka:

1 kus

objem mernej jednotky:

400ml / 500 ml sprej
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Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
A1. OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:
1. Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej zmluvnej požiadavky na predmet zákazky bude objednávateľ považovať za podstatné
porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
2. Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na 12 mesiacov od momentu jej uzavretia alebo do vyčerpania finančného limitu
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2.1 Dodávateľ berie na vedomie skutočnosť, že nie je oprávnený požadovať od objednávateľa odobratie celého
predpokladaného množstva tovaru. Neodobratie predpokladaného množstva tovaru objednávateľom v celom rozsahu
nezakladá právo dodávateľa uplatniť voči objednávateľovi z tohto titulu náhradu škody a/alebo právo na odstúpenie od tejto
rámcovej dohody.
3. Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej
len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb a v
súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými v prílohe objednávky. Tovar sa špecifikuje priamo v objednávke alebo v
prílohe objednávky. V objednávke bude vždy uvedená oprávnená osoba objednávateľa pre prevzatie tovaru.
4. Predpokladaná periodicita písomných objednávok je maximálne 4-krát za mesiac (pokiaľ sa nejedná o nepredvídaný
nákup). Dodanie tovaru sa uskutoční na základe vystavenej objednávky objednávateľa.
5. Objednávateľ bude zasielať objednávky elektronicky na e-mail, ktorý dodávateľ uviedie.
6.Dodávateľ potvrdí príjem objednávky písomne a to zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu objednávateľovi na rovnakú
e-mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka.
7. Dodávateľ je povinný oprávnenej osobe objednávateľa vopred telefonicky a to najneskôr 1 pracovný deň pred
predpokladaným dňom doručenia predmetu zákazky, oznámiť deň a predpokladaný čas dodania tovaru na miesto plnenia.
Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeny termínu uvedeného dodávateľom po odsúhlasení dodávateľom.
8. Dodanie tovaru:
8.1 Lehota dodania, v rámci ktorej je dodávateľ povinný dodať tovar, je do 5 pracovných dní odo dňa prijatia záväznej
objednávky.
8.2 Dohodnutým miestom dodania predmetu zákazky je miestnosť slúžiaca objednávateľovi ako sklad všeobecného materiálu.
Objednávateľ za týmto účelom sprístupní pre dodávateľa na čas nevyhnutný na vyloženie tovaru miestnosť slúžiacu ako sklad
všeobecného materiálu.
8.3 Dodávka tovaru bude prevzatá oprávnenými osobami objednávateľa na mieste dodania na základe dodacieho listu.
Spôsob doručenia celkového alebo aj čiastkových dodacích listov môže objednávateľ počas účinnosti rámcovej dohody zmeniť
na formát EDIFACT. O tejto skutočnosti bude objednávateľ dodávateľa písomne informovať minimálne 2 mesiace pred
dátumom účinnosti tejto zmeny.
8.3.1 Dodací list musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je
dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v
predchádzajúcej vete, aj kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka a údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina
kde bol tovar vyrobený).
8.4 Dodanie tovaru objednávateľ potvrdí podpísaním dodacieho listu. Podpísaním dodacieho listu oprávnenou osobou
objednávateľa neprechádza na objednávateľa zodpovednosť za vady dodaného tovaru.
9. Dodávateľ je povinný zabaliť objednaný počet kusov tovaru zabaleného v originálnom balení od výrobcu na prepravnú
paletu a zabezpečiť proti poškodeniu pri preprave, manipulácií a uskladnení a musí zabezpečiť účinnú ochranu tovaru voči
akémukoľvek znehodnoteniu. Dodávateľ je povinný na prepravnom obale uviesť označenie dodávateľa tovaru a dátum
balenia.
9.1 Objednávateľ si môže počas účinnosti rámcovej dohody vyhradiť možnosť označovať balíky čiarovým kódom EAN
reprezentujúcim 13-znakový alfanumerický reťazec - číslo balíka z príslušnej prílohy objednávky. O tejto skutočnosti bude
objednávateľ dodávateľa písomne informovať minimálne 2 mesiace pred dátumom účinnosti tejto zmeny.
10. Tovar musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a musí
vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom platným na území Slovenskej
republiky. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od dodávateľa kedykoľvek, počas trvania zmluvného vzťahu doklady,
ktorými dodávateľ preukáže splnenie uvedenej požiadavky.
11. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a enviromentálne parametre podľa
platných právnych predpisov a noriem. Dodávateľ je počas celého obdobia platnosti rámcovej dohody na požiadane
objednávateľa povinný preukázať, že prísady všetkých dodávaných tovarov spĺňajú podmienky biodegradovateľnosti
(biologickej odbúrateľnosti) podľa nariadenia EK č. 648/2004 o detergentoch.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v
požadovanom množstve, roztriedený a zabalený podľa požiadaviek objednávateľa. V opačnom prípade si vyhradzuje právo
nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
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13. V prípade, ak dodávateľ preukázateľne neodôvodní (preukázateľným dôvodom je dôvod písomne schválený
objednávateľom) dodanie tovaru v inom akom požadovanom stave a/alebo v inom ako požadovanom množstve a/alebo
nezabalený podľa požiadaviek objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný
tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
13.1 V prípade, ak dodávateľ opakovane t.j. viac ako trikrát, dodá tovar vadne t.j. dodá tovar podľa predchádzajúcej vety,
objednávateľ bude považovať túto skutočnosť za podstatné porušenie zmluvných podmienok a vyhradzuje si právo na
odstúpenie od zmluvy.
14. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ pre účel objednávateľom vykonávanej kontroly odovzdaného tovaru zabezpečil
osobu, za účasti ktorej poverená osoba objednávateľa vykoná kontrolu dodaného tovaru (t.j. kontrolu či dodaný tovar je v
požadovanom stave, v požadovanom množstve, zabalený podľa požiadaviek objednávateľa). V prípade, ak dodávateľ takúto
osobu nezabezpečí, správnosť dodaného tovaru posúdi poverená osoba objednávateľa.
15. Objednávateľ zaplatí zmluvnú cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej dodávateľom po dodaní
tovaru.
15.1 Zmluvná cena tovaru musí v sebe zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s
dodávkou tovaru najmä: náklady za tovar, na obstaranie tovaru, náklady za vzorky, dovozné clá, dopravu na miesto dodania,
náklady na obalovú techniku a balenie, vykládku tovaru v mieste dodania objednávateľa, náklady na služby súvisiace s
rozdelením a zabalením objednaného tovaru v počte podľa objednávok tvoriacich celkovú objednávku objednávateľa,ako aj
označovaním balíkov čiarovým kódom EAN a primeraný zisk.
15.2 Dodávateľ nie je oprávnený zvýšiť zmluvne dohodnutú cenu z dôvodu akýchkoľvek ďalších či dodatočných nákladov na
plnenie predmetu zákazky.
16. Dodávateľ zabezpečí kompletné služby súvisiace s dodaním tovaru ( t.j. najmä jeho vyloženie na miesto určenia výlučne
vlastnými technickými a personálnymi kapacitami). Uvedené služby musia byť započítané v jednotkovej cene tovaru
ponúkaného dodávateľom.
17. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. V prípade zmeny spôsobu zasielania faktúr na elektronické, bude požadovaný formát EDIFACT, resp.
komunikácia v súlade so štandardom EDI. O tejto skutočnosti bude objednávateľ dodávateľa písomne informovať minimálne 2
mesiace pred dátumom účinnosti tejto zmeny.
18. Splatnosť faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
19. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je
rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená
zároveň s dodacím listom.
20. Ak sa v rámc. dohode uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s rovnakými, respektíve lepšími
parametrami. Za ekvivalent sa považujú tovary, ktoré zároveň spĺňajú všetky podmienky dané objednávateľom. Ekvivalentné
tovary musia byť predložené v balení vo veľkosti/objeme rovnakom alebo väčšom ako je veľkosť balenia uvedená pri
jednotlivých tovaroch. Cena za ekvivalentný tovar bude posudzovaná ako keby spĺňala požiadavky objed. na veľkosť/objem
balenia.
20.1 V prípade, ak dodávateľ predloží ekvivalent k niektorým tovarom uvedeným v špecifikácií predmetu zákazky, je povinný
objednávateľa na túto skutočnosť osobitne upozorniť a preukázať parametre a kvalitatívne vlastnosti uvedené pri jednotlivom
tovare. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť takýto tovar, ak nespĺňa parametre a technické vlastnosti požadovaného
tovaru, alebo jeho balenie je neprimerané v porovnaní s požadovaným balením.
___________________________________________________
B. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY A VZORKY, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH
DODÁVATEĽ PREUKAZUJE ICH SPLNENIE - nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na predmet zákazky, resp.
nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu a vzorky, bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností
dodávateľa.
B.1 Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky predloží dodávateľ:
a) elektronicky, t.j. prostredníctvom e-mailu,
Dodávateľ zašle nižšie uvedené doklady na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového
konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania. E-mailová správa sa považuje za
doručenú objednávateľovi, momentom kedy objednávateľ potvrdí prijatie e-mailovej správy odoslaním potvrdzujúceho e-mailu
dodávateľovi. Objednávateľ je povinný doručiť dodávateľovi potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email
považovať za nedoručený.
b) s predmetom e-mailovej správy "DOKLADY - Hygienickeé a čistiace potreby a pomôcky"
c) vo forme naskenovaného originálu, vo formáte pdf.,
d) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia e-mailovej správy objednávateľa podľa písm. a).
1. Osobitná požiadavka č. 1:
1.1 Všetky ponúkané produkty musia spĺňať verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre
a hodnoty príslušnej položky predmetu zákazky uvedené v časti 1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu.
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1.2 Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej osobitnej požiadavky č. 1 sa požaduje predložiť:
1.2.1 Prospektový materiál (resp. iný ekvivalentný doklad) všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 1 „Štruktúrovaný rozpočet ceny" tejto rámcovej dohody (ďalej len „Príloha č. 1“) . Prospektový materiál musí obsahovať popis
funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť
splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt príslušnej položky predmetu
zákazky uvedené v časti 1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu.
1.2.2 Obrázok alebo fotografiu balenia každého druhu ponúkaného tovaru, v akom bude predmetná položka dodávaná. Ak z
priloženého obrázku alebo fotografie nebude objednávateľovi zrejmé o aký výrobok ide, objednávateľ si vyhradzuje právo
e-mailom vyzvať dodávateľa na predloženie vzorky (viď. osobitná požiadavka č. 5).
2. Osobitná požiadavka č. 2:
2.1 Všetky ponúkané produkty uvedené v Prílohe č. 1, ktoré obsahujú:
a) látku alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo
b) látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa
kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo
c) látku, ktorá je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH
z akýchkoľvek iných dôvodov. (článok 31 ods. 1 nariadenia REACH).
musia spĺňať požiadavky slovenskej a medzinárodnej chemickej legislatívy (najmä so zákonom č. 67/2010 Z.z. o podmienkach
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), s
nariadením (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), nariadením (ES)
č. 1272/2008 (CLP).
2.2 Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej osobitnej požiadavky č. 2 sa požaduje predložiť:
2.2.1 Kartu bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy. Kartu bezpečnostných údajov sa požaduje predložiť pre
položky č.1 až 29, položky č.41 až 45.
3. Osobitná požiadavka č. 3:
Vzorky ponúkaných produktov.
Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej osobitnej požiadavky č. 3 sa požaduje predložiť:
3.1 Funkčné vzorky v počte minimálne 1 ks, t.j. 1 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo Výzve na predloženie
vzoriek. Dodávateľ nepredkladá vzorky v termíne na predloženie dokladov, ale až na základe e-mailovej výzvy objednávateľa
v zmysle bodu 1.2.2 tejto časti rámcovej dohody. Požaduje sa viditeľná identifikácia každej vzorky: „Vzorka – X, Y“ (kde „X" je
poradové číslo položky a "Y" je názov ponúkaného produktu).
======================================================================================
C. VYHODNOTENIE DOKLADOV Z HĽADISKA SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY a ZASLANIE
OZNÁMENIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY:
1. Objednávateľ vyhodnotí doklady z hľadiska splnenia požiadaviek na premet zákazky:
a) splnenie požiadaviek objednávateľa na predmet zákazky sa bude posudzovať v súlade s touto rámcovou dohodou a z
dokladov predložených podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v tejto rámcovej dohode,
b) objednávateľ môže písomne požiadať dodávateľa o vysvetlenie predložených dokladov, a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov.
V prípade, ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, a Objednávateľ bude mať pochybnosti o tom, že tento
ekvivalentný predmet spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, je Dodávateľ povinný do 5 kalendárnych
dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v
požadovaných technických parametroch a výbave.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský
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3.2

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Gunduličova 10

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

kus/balenie

Požadované maximálne
množstvo:

19236,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 21 658,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 25 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.07.2021 10:38:02
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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