
Príloha č.1 Čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby a ostatný doplnkový tovar na 11 mesiacov (predpokladané množstvo na r. 2015)

P.č. Popis výrobku bližšia špecifikácia obsahu výrobku
komerčný názov 

výrobku
cena bez 

DPH
cena s 

DPH

predpokladané 
množstvo na 12 

mesiacov
Cena celkom s DPH 

1 Prípravok na čistenie podlahy na 
rôzne typy podláh 

Obsah 1000 ml
40

2
Dezinfekční prípravok na podlahy, 
kľučky, umývateľný  povrch.....
na báze KAS, CL

Dezinfekčný prípravok obsahuje 
čistiacu zložku, obsah 5 l

180

3 Dezinfekcia na postele na báze IPA 
Dezinfekčný prípravok obsahuje 
čistiacu zložku , obsah 1000 ml 10

4 Prípravok na sklenené výplne dverí 
a na okná

 PANTRA prof. 06 , obsah 1000 ml
10

5
čistiaci prostriedok na 
odstraňovanie vodného kameňa

balenie: min. 500 ml, odstraňuje 
špinu a vodný kameň, ekologický bez 
obsahu kyseliny fosforečnej 250

6 čistič rúr, odmasťovací prostriedok
balenie: 5 L,  ekologický bez obsahu 
hydroxidu sodného alebo hydroxidu 
draselného 3

7 čistič odpadov
balenie: 1 L, na všetky upchatia 
spôsobené tukmi, mydlom, vodným 
kameňom, vlasmi, papierom, atď. 60

8 prášok na pranie ARIEL, PERSIL

ekologický, bez obsahu fosfátov, 
koncentrovaný sypký prací 
prostriedok na profesionálne účely, 
vhodné na biele, jednotková cena za 
1 praciu dávku 4 000

9 prášok na pranie ARIEL, PERSIL

ekologický, bez obsahu fosfátov, 
koncentrovaný sypký prací 
prostriedok, vhodné na farebné 
prádlo, jednotková cena za 1 praciu 
dávku 4 000

10 Doplnok k praciemu prípravku Balenie: 1 L, Ekologický 
bezfosfátový prostriedok s 
hygienizujúcim účinkom, odstraňuje 
choroboplodné zárodky, baktérie, 

46
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vhodný na všetky typy bielizne, 
účinný od 30 °C

11 aviváž jednotková cena za 1 L
120

12 namáčací prípravok

balenie: min. 600 g, bezfosfátový 
prostriedok k namáčaniu a 
predpieraniu prádla a pre zmäkčení 
vody pri praní 40

13
koncentrovaný prípravok na ručné 
umývanie riadu JAR balenie:1 L

60

14 Tekutý čistiaci prášok, Cif
balenie: min. 500 g

240

15
kryštálová sóda, prípravok na 
zmäkčovanie vody

balenie: min. 1 kg
30

16 WC gélový čistič

balenie: min. 750 ml, 750 g, 
ekologický, odstarňuje vodný kameň, 
rez, usadeniny, zápach, s obsahom 
kys. citrónovej a octovej 120

17 toaletný papier 2 vrstvový – Jumbo 
balenie

Toaletný papier 2 vrstvový,celuloza, 
biely, 28 cm 100 ks

18
Papierové utierky do kuchyne – 
maxi balenie

Papierové  utierky  do  kuchyne  – 
modré, 450 útržkov, 2 vrstvové 50 ks

19
Papierové utierky biele – maxi 
balenie

Papierové utierky, biele, 450 útržkov, 
2 vrstvové 90 ks

20 Antibakteriálne mydlo - pena
Antibakteriálne mydlo - pena, náplň 
1000 ml (2500 dávok) 50 ks

21 Tekuté mydlo - pena
Tekuté mydlo – pena, náplň 1000 ml 
(2500 dávok) 50 ks

22 Dezinfekcia rúk (tekutá forma bez 
vody)

Dezinfekcia rúk (tekutá forma bez 
vody) náplň 1000 ml 50 ks
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23 Gélové sitko do pisoára
Gélové sitko do pisoára s vôňou, 
výdrž vône 30 dní 40 ks

24 Osviežovač Osviežovač, náplň, výdrž vône 60 dní
70 ks

25
Prípravok na čistenie podlahy 
s vôňou na rôzne druhy podláh 

Obsah min.1 000 ml
40 

26
Dezinfekčný prípravok na podlahy, 
kľučky, omývateľný povrch,....na 
báze KAS, CL

Dezinfekčný prípravok obsahuje aj 
čistiacu zložku, obsah min.  1000 ml

180

27 Dezinfekcia na postele na báze IPA
Dezinfekčný prípravok obsahuje aj 
čistiacu zložku, obsah min.  1000 ml 10

28 odstraňovač škvŕn-prášok balenie: min 1 kg, je šetrný k 
farebnému i bielemu prádlu 20

29 odstraňovač škvŕn-tekutý balenie: min 1 L, je šetrný k 
farebnému i bielemu prádlu 20

30
čistiaci a leštiaci prípravok na 
nábytok

balenie: min. 400 ml, jemná čistiaca 
a leštiaca emulzia na všetkých 
druhov nábytku, s príjemnou vôňou, 
musí spĺňať požiadavku priameho 
nastriekania na povrchy 10

31 ochranný krém na ruky, Indulona min. 100 ml, tuba, krém na ošetrenie 
pokožky rúk

230

32 servítky

Gastroservítky, 1 vrstvové, biele, 
recykl. papier, 
rozmer: 33x33 cm,                              
počet listov v balení: min.100 ks 180

Celková cena s DPH

Celková cena bez DPH
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