
Príloha č. 1 k výzve - "čistiace prostriedky" 

Súťažné podklady: Špecifikácia a množstvo predmetu obstarávania 

P.č. Názov tovaru
Obsah 

balenia 
Počet v ks 

Navrhovaná 

zmluvná 

cena za M.J. 

bez DPH

Výška DPH 

za M.J.

Navrhovaná 

zmluvná 

cena za M.J. 

s DPH

Navrhovaná 

zmluvná 

cena celkom 

bez DPH

Výška DPH  

Navrhovaná 

zmluvná 

cena celkom 

s DPH

1
Prípravok na čistenie podlahy s vôňou na rôzne druhy 

podláh obsah 5 L (napr. Cleamen 100/200

Generálny denný) vhodný na mopovanie podláh , stieranie 

dverí , rámov , parapetov, nábytku ( i dreveného ) , 

plastových nerezových a sklenených plôch

5 L 10

2

Čistiaci prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa 1 L  -  

odstraňuje špinu a vodný kameň, ekologický bez obsahu 

kyseliny fosforečnej, (napr. Cleamen 410)-  určený na 

umývanie sanitárnych a umývarenských plôch ako sú 

obklady, umývadlá, vane, sprchové kúty, batérie a pod.

Prípravok ľahko odstraňuje škvrny, nánosy vodného a 

močového kameňa, hrdze a väčších nánosov mechanických 

nečistôt. Leštiaca prísada zaručuje nadštandartný lesk 

umytých povrchov. Jej hydrofóbna vlastnosť spomaľuje 

opätovné znečistenie povrchov. 

1 L 60

3
Čistič odpadov 1 L, na všetky upchatia spôsobené tukmi, 

mydlom, vodným kameňom, vlasmi, papierom, atď

1 L 15



4

Tekutý čistiaci prášok - krémový abrazívny čistiaci 

prípravok s mikro časticami -  zloženie: Menej ako 5 % 

aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo 

aktívne látky, Mydlo, Parfum, Limonene, 

Benzisothiazolinone, Linalool, GeraniolCif

500 ml 80

5
WC gélový čistič - 750 ml ekologický, odstarňuje vodný 

kameň, rez, usadeniny, zápach, s obsahom kys. citrónovej a 

octovej (napr. Cleamen 310) 

750 ml 130

6

Čistenie okien a zrkadiel proti zahmlievaniu  

500 ml 40

7
Umývanie všetkých umývateľných povrchov - 

odstraňovanie špiny a šmúh, min.1l bal. (napr. Sidolux 1 L 250

8
Koncentrovaný prípravok na ručné umývanie riadu  (napr. 

Jar)
900 ml 200

9
Antibakteriálne mydlo -pena - náplň 1 000 ml ( napr. 

Sanitex MVP Pena ) 1 L 30

10 Penové mydlo - náplň 1000 ml (napr. MVP 21000) 1 L 30

11 Ochranný krém na ruky 100 ml, tuba, ošetrenie pokožky rúk 
100 ml 80

12

Osviežovač vzduchu olejový: 

- postupné uvolňovanie parfemácie z olejovej bázy

- jednoduchá aplikácia

- nanášajte na nesavé povrchy sociálnych zariadení

750 ml 40

navrhovaná zmluvná cena spolu


