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Rámcová dohoda č. ZŠ 64/2019 

 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. ustanovení  zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného  zákonníka v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „ dohoda“) 

 

čl. I   

Zmluvné strany 

 

 

 

Kupujúci:                        Základná škola 

Sídlo:                                Krymská 5, 071 01 Michalovce 

Zastúpený:                        Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:            Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce 

Číslo účtu:                        SK56 5600 0000 0042 5042 2001 

IČO:                                  170 807 62 

DIČ:                                  2021635671 

č.tel:                                  056/6435879 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:                    Jana Drapáková DRAPAX 

Sídlo:                                Vajanského 65, 071 01 Michalovce 

Zastúpený:                        Jana  Drapáková, SZČO 

Bankové spojenie:            Tatra banka a.s., pobočka Michalovce   

Číslo účtu:                  SK06 1100 0000 0029 4805 4563 

IČO:                    354 557 21  

DIČ:                    1020664183 

č.tel.:                                  0910 942 829 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

 

uzatvárajú túto dohodu v súlade s výsledkom postupu verejného obstarávania pre zákazku  podľa  § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej “ZVO”)  s názvom  

“čistiace a hygienické potreby” , ktorej výzva na predloženie ponuky je evidovaná pod sp. zn. ZSKRYM-MI-

00120-003/2019. 

 

čl. II  

Predmet dohody 
 

 

1. Predmetom tejto dohody  sú podmienky a spôsob   nákupu, dodania, prevzatia, reklamácie, fakturácie a platieb za 

predmet zákazky “čistiace a hygienické  potreby” (ďalej len “ tovar”) . 

  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar za podmienok stanovených touto dohodou na základe objednávok 

vystavených kupujúcim do sídla uvedeného v čl. I tejto dohody. 

 

3. Kupujúci  sa zaväzuje dodaný tovar  riadne prevziať, skontrolovať a  zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú  v súlade s 

podmienkami dohody a objednávky. 

 

4. Tovar je presne špecifikovaný v opise predmetu zakázky  (ďalej len „OPZ“), ktorý tvoril prílohu č. 1. Výzvy na 

predloženie ponuky a v  ponuke predávajúceho predloženej kupujúcemu (ďalej len „ponuka“). OPZ tvorí  

prílohu č. 1. tejto dohody a ponuka tvorí prílohu č. 2.  tejto dohody. 

 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo objednať aj iné tovary podľa svojích  reálnych potrieb a finančných možností počas 

trvania dohody, ak majú charakter tovaru podľa predmetu tejto zmluvy tzv. doplnkový tovar.  
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6. Kupujúci bude v súlade s touto dohodou a objednávkami od  predávajúceho kupovať  doplnkový tovar podľa 

aktuálneho cenníka predávajúceho. 

 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite špecifikovanej v OPZ, v bezchybnom stave a v množstve  uvedenom 

v objednávke. 

 

8. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v požadovanej lehote do 10 pracovných dní od doručenia 

objednávky,  pričom  za  doručenú  sa  považuje  aj  objednávka  doručená  e-mailom  alebo  faxom alebo 

telefonicky a jej následnom doručení e-mailom. V prípade  potreby  inej  lehoty  dodania  predmetu  zákazky,  

bude  táto  lehota  uvedená  priamo v objednávke. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky uzatvárané na základe tejto dohody budú zodpovedať podmienkam 

dohodnutým v tejto dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny tovaru podľa prílohy č. 2.  a podľa 

bodu 6. čl. II tejto dohody. 

 

 

čl. III  

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Cena“). 

 

2. Kúpna cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou 

tovaru (najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú 

techniku a balenie, vykládku a ekologickú likvidáciu použitých jednorázových obalov) a primeraný zisk 

predávajúceho. 

 

3. Kúpna cena za tovary je stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v 

súlade s  právnymi predpismi platnými v čase dodania tovaru. 

 

4. Maximálna celková cena tovaru, ktorý môže byť v súlade s touto dohodou po dobu trvania dohody dodaný je 

stanovená v súlade s predloženou cenovou ponukou dodávateľa pre daný predmet zákazky 8.743,97 s DPH.  

 

5. V súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , rámcovú dohodu je možné zmeniť počas trvania zmluvy 

bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods.2 

zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 10 percent pôvodnej rámcovej dohody uvedenej v bode 4 

tejto zmluvy. 

 

6. Zmenou podľa odseku 5 sa nesmie meniť charakter dohody. 

 

 

Čl. IV 

Predpokladané množstvo predmetu dohody 

 

1. Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1. tejto dohody, ani 

vyčerpať predpokladaný finančný objem zákazky podľa článku III bodu 4. tejto dohody. Celkové zakúpené 

množstvo tovaru bude závisieť výlučne od finančných možností a reálnych potrieb kupujúceho počas platnosti 

tejto dohody. 

 

Čl. V 

Doba trvania dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy oboma stranami alebo do 

vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku III , bod 4. tejto dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 
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Čl. VI 

Miesto a čas plnenia predmetu dohody 

 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho  -  Základná škola, Krymská 5, Michalovce. 

 

2. Tovar musí byť dodaný v súlade s OPZ a riadne zabalený. Prebratie tovaru dodaného do miesta dodania tovaru 

predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom 

dodacieho listu osobou zodpovednou za prevzatie tovaru. Tovar pre účely tejto dohody môže prebrať ekonómka 

školy a vedúca školskej jedálne. V prípade vád, tieto sa vyznačia na dodacom liste. 

 

3. Pri kontrole kvality ak preberajúci zistí, že kvalita tovaru nezodpovedá OPZ, je  oprávnený tovar vrátiť na výmenu 

a požadovať nápravu. Danú skutočnosť vyznačí na dodacom liste. 

  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s objednávkou najneskôr do 10 pracovných dní od jej doručenia, 

počas pracovného času 8.00 – 15.00 hod. , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

 

čl. VII 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu podľa objednávky na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu, pokiaľ nebude uvedené, ža faktúra slúži 

ako dodací list. 

 

2.  Kupujúci neposkytne preddavok predávajúcemu . 

 

3. Každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry predávajúceho bude 

originál/fotokópia dodacieho listu, pokiaľ nebude uvedené, ža faktúra slúži ako dodací list. 

  

4. Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Ak 

predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto dohodou a  objednávkou, kupujúci ju bezodkladne vráti 

predávajúcemu na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného 

doručenia kupujúcemu. 

 

5. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom. 

 

 

čl. VIII 

Zodpovednosť za vady a záručné podmienky 

 

1. Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného tovaru. 

 

2. Za predpokladu, že kupujúci tovar riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom, zodpovedá predávajúci v 

zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka za akosť tovaru 2 roky od prevzatia tovaru kupujúcim  (ďalej len 

„záručná doba“), t.j. odo dňa uvedeného na dodacom liste. 

 

3. Podľa bodu 2. tohto článku predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

vymedzené v OPZ a v ponuke a že tovar bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa tovar obvykle používa. 

 

4. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu vady v akosti tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení, 

najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „uplatnenie záruky“). 

 

 

čl. IX  

Ukončenie rámcovej dohody 

 

1. Pred uplynutím doby trvania dohody  stanovenej v čl. V dohodu možno ukončiť: 

 písomnou  dohodou  zmluvných  strán,  a to  dňom  uvedeným  v takejto  dohode; v dohode o ukončení 

dohody sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s dohodou, 

 písomným odstúpením od dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán, 

 písomnou výpoveďou. 
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2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody (ďalej len „odstúpenie kupujúceho“) v prípade, ak: 

 

 proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

 predávajúci vstúpil do likvidácie, 

 kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácii k  dodávke tovaru a to: 

- predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote podľa čl. VI ,bod 3., 

- predávajúci dodal iný tovar ako je podľa OPZ v ponuke /príloha č. 2 

- predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite, 

 predávajúci nedodal tovar vôbec, 

 predávajúci koná v rozpore s touto dohodou a objednávkou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej  primeranej lehote neodstráni. 

 

 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak kupujúci poruší dohodu podstatným spôsobom.  Za  

podstatné  porušenie  dohody  sa  považuje,  ak  sa  kupujúci  dostane  do  omeškania s úhradou faktúry viac ako 

30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 

4. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto 

konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. 

 

6. Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

čl. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

1. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v súlade s objednávkou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má 

kupujúci právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, s 

dodávkou ktorého je predávajúci v omeškaní. 

 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má predávajúci právo za každý začatý deň omeškania 

požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.  

 

3. Ustanovenia ods. 1. a  2. tohto článku sa neuplatnia v prípade zásahu vyššej moci na strane kupujúceho 

a predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď 

oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie.  

 

4. Zaplatením  zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. 

 

 

čl. XI 

Vlastnícke právo 

 

1. Kupujúci  nadobúda  vlastnícke  právo  k tovaru  uhradením faktúry. 

  

 

čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej 

stránke kupujúceho www.zskymmi.edu.sk. 

3. Zmeny a doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov, po súhlase 

obidvoch zmluvných strán. 
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4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich 

skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

      V Michalovciach, dňa  27. 12. 2019 

 

 

   Predávajúci:                                                                     Kupujúci: 

 

  

 

                             .........................................................                     ....................................................  

                  Jana Drapáková                     Mgr. Katarína Novotná 

                                                 SZČO                                                                                 riaditeľka školy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

 

Príloha č. 1. :  Opis predmetu zákazky /OPZ/ 

 

Príloha č. 2.:  Ponuka  

 

 

 

 



6 
 

Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. ZŠ 64/2019 -  Opis predmetu zákazky /OPZ/ k Výzve č. ZSKRYM-MI-00120-

003/2019 

P.č. Opis predmetu zákazky  Mer.jedn 

SP
O

LU
 

Jedn.cena 
bez DPH 

Jedn. 
cena 

s 
DPH 

SPOLU 
bez 
DPH 

1 

Tekutý hustý gel na čistenie a dezinfekciu WC so sviežou vôňou podľa 
ponuky, oodstraňuje mastnotu, zažratú špinu, škvrny, baktérie, min. 750 
ml bal,  (ekv. Domestos 750 ml) ks 156       

2 

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok, gel obsahujúci anorganickú 
kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie sanitárnej keramiky,WC 
,podláh, odstraňuje vodný kameň a hrdzu,  zabíja baktérie, zažratú 
špinu. Min 750 ml. v bal. (ekv. FIXINELA WC extra silná resp. SAVO WC) ks 78       

3 

Gelový čistiaci prostiedok na odstránenie vodného a močového kameňa 
s obsahom kyseliny citrónovej, čo zabezpečuje dobré odstránenie 
nepríjemných pachov. min. bal. 750 ml. (ekv. Sawo WC gel 750 ml., resp. 
Brex, Banox gel, resp. cipro gel 750 ml) ks 122       

4 
Vysoko účinný dezinfekčný kvapalný prípravok proti plesniam s 
rozprašovačom, min 500ml v bal.,  (ekv. SAVO proti plesni) ks 151       

5 
Čistiaci prípravok na okná a sklo s hydraulickou pištoľou na 
rozprašovanie,min.500 ml v bal.(ekv.CLIN s rozprašovačom) ks 50       

6 

Učinný, tekutý prášok,  abrazívny  s mikročasticami na ručné čistenie 
riadu, umývadiel, sprch.,min. 720g/500 ml v bal.(ekv. CIF tekutý prášok 
500 ml) ks 130       

7 

Práškový abrazívny čistiaci prostriedok na čistenie kuchynského riadu, 
drezov, vaní, umývadiel a hygienických zariadení, na čistenie armatúr a 
keramických obkladačiek a na mechanické odstránenie pripálenín a 
iných nečistôt. Min. 400g bal ks 120       

8 
Čistiaci prostriedok na nerez, spray, min. 500 ml v bal. (ekv. CIF 500 ml 
nerez) ks 36       

9 Čistiaci prostriedok na ručné čistenie kobercov, penivý, min 500 ml v bal. ks 8       

10 
Čistiaci prostriedok na strojové čistenie kobercov, penivý, min 500 ml v 
bal. ks 12       

11 
Čistiaci prostriedok proti prachu v spreji na rôzne povrchy, min. 250 ml v 
bal.(ekv. PRONTO 250ml) ks 44       

12 
Prostriedok na umývanie riadu s vysokou odmasťovacou schopnosťou, 
2x hustotou,vôňa podľa ponuky ( ekv.  JAR ), min 900 ml v bal. ks 416       

13 

Prostriedok  na dezinfekciu vody, povrchov v škole, predmetov, 
spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie,pachy  ktoré zamorujú 
povrchy v škole, má bieliace účinky, (ekv. SAVO originál), min 1000 ml v 
bal. ks 282       

14 
Regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný krém na ruky  (ekv. 
indulona nechtíková) , min 100 g v bal. ks 220       

15 Drôtenka kovová 3ks v jednom balení  bal 80       

16 
Handra na podlahy universal min. 50x70cm, min.70 % bavlna, 30 % 
syntetické vlákno  ks 440       

17 Súprava lopatka s metličkou plastová  ks 8       

18 Metla ciroková min 5x šitá, násada z dreva  ks 19       

19 
Metla priemyselná drevená + rúčka, tvrdé štetiny, min dlžka štetín 9 cm, 
vhodná do exteriéru  ks 21       

20 Metla TIPI TOP portviš+ručka ks 4       

21 Drevená násada so závitom na metlu 120 cm ks 9       

22 
Mop plochý - návlek na mokré upratovanie veľkosť 40 cm, mikrovlákno , 
s teleskopickou tyčou ks 24       

23 Mop sklápací, žmýkací s špongiou ks 4       

24 Návlek na mop , veľkosť 40 cm, mikrovlákno  ks 32       

25 Vrece na odpad 50x60, 30l hrubé, 25 ks v rolke rol 140       
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26 Vrece na odpad 60x70, 60l hrubé, 20 ks v rolke rol 152       

27 Vrece na odpad 70x110, 120l , 40 micron.25 ks v bal. bal 29       

28 Vrece igelitové 550x1100, hrubé ks 216       

29 
Savá špongiová utierka pre univerzálne použitie • Rozmer: min 15,5 x 18 
cm, 3 ks v bal. bal 120       

30 Utierka Švédska min. 35x30cm , mikrovlákno, 200 gr./m2 ks 240       

31 Vedro plastové 10-12l L  ks 8       

32 WC súprava kefa + stojan ( plast )  supr. 30       

33 Ometač pavučín, ohybný, rúčka zaliatá do PVC ks 28       

34 Zvon na sifón gumový  ks 12       

35 

Kompaktný práškový prací prostriedok do automatických pračiek, vysoký 
výkon pri odstraňovaní škvrn rôzneho charakteru, s možnosťou prania už 
pri 30 st.C. Min. 3,5 kg balenie, na farebné prádlo resp. 50 praní(ekv. 
ARIEL) ks 40       

36 

Prací gél s najmodernejšou technológiou mikrokapsúl s látkami 
odstraňujúcimi aj tie najodolnejšie škvrny, možnosť prania pri 30 st.C. 
Objem min2640 ml/48 praní. ks 30       

37 

Práškový prací prostriedok do automatických pračiek, vysoký výkon pri 
odstraňovaní škvrn rôzneho charakteru, s možnosťou prania už pri 30 
st.C. Min. 1.4 kg balenie nahrádza 2.0 kg, na farebné prádlo resp. 20 
praní(ekv. BONUX) ks 10       

38 
Aviváž na zlepšenie žehlenia a odstránenie statického náboja v prádle , 
balenie ,min.1 l 

ks 
10       

39 Tekuté mydlo s dávkovačom, min 500 ml ks 22       

40 Antibakteriálne tekuté mydlo s pumpou, min. 250 ml ks 10       

41 Dezinfekčný  gél s pumpou, min. 500 ml (ekv. CHIRODERM) ks 21       

42 
Dezinfečný koncentrovaný prostriedkok na pranie, bez chloru, ničiá 
baktérie, plesne, (ekv, SANYTOL dezinfekcia) 500 ml 

ks 
14       

43 Tekuté mydlo 5l bal. ks 3       

44 Toaletné mydlo 100 g bal. ks 152       

45 Mydlo antibakteriálne min 90 g bal. ks 115       

46 HUBKA tvarovaná-profilovaná 10ks na riad špongia bal 51       

47 Rukavice gumené pre domácnosť M,L ks 200       

48 Latexové rukavice 100 ks v bal, M bal 12       

49 Osviežovač vzduchu olejový, min 750 ml, rôzne vône  ks 40       

50 
Čistiaci prostriedok na plavajuce podlahy univerzálny, 750 ml, vôňa 
orgován (ekv. AJAX) ks 188       

51 

Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy,čistí, odstraňuje masnotu a 
neutralizuje alergény roztočov, peľov s 99 % účinnosťou. Zaručuje 
dokonalé odstránenie baktérií, virusov a plesní. Neobsahuje chlór. 
Balenie min 1l (ekv. SANYTOL na podlahy) ks 7       

52 
Toaletný papier, 2vrstv. , min 200 útržkov, biely, nerecyklovaný, 6 ks v 
bal bal 186       

53 Toaletný papier, 2vrstv. , min 1000 útržkov, biely, nerecyklovaný ks 162       

54 Toaletný papier, 3vrstv. , min 130 útržkov, biely, 10 ks v bal. bal 7       

55 
Kuchynská papierová rolka/utierka do zásobníka Reflex midi plus (Tork)  
2 vrstvová, návin 150-160 m ks 50       

56 
Kuchynská papierová rolka/utierka do zásobníka, 2 vrstvová, min 326 
útržkov ks 4       

57 TORK mydlo penové 800ml, cca 3000 dávok ks 4       

58 Servítky biele , 33x33, 100 ks v bal, min 135g  bal 155       

59 Servítky farebne , 33x33, 20 ks v bal, 3 vrstvové bal 13       

60 Servítky GASTRO 17x17x, 500 ks dezertné bal 15       
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61 

Drevený ryžák ručný veľký, silné odolné štetiny na čistenie a leštenie 
povrchov. rozmery ryžáka sú: dĺžka - 18cm, šírka - 5cm, výška - 4,5cm s 
vlasom ( z toho dĺžka vlasu je 2,5cm). ks 25       

62 Upratovací/policový  papier min. 0,5x 10m, voskovaný ks 18       

63 
Papier na pečenie min.38cmx8m,  obostranná silik. Úprava na peč. Pri 
220 st.C bal 12       

64 Alobal 30cmx150 m GASTRO ks 4       

65 Potravin. Fólia 0,45x300m  ks 4       

66 Potravin. Fólia 0,30x300m  ks 4       

67 Taška ROLO 5 kg extra bal 15       

68 Náhradná náplň vhodná do AIR WICK, vôňa orgován, min 250ml ks 45       

69 Kuchynská utierka papierová, 2 vrst., 10m rolka. 2 ks v bal. bal. 94       

70 Kuchynská utierka papierová, 2 vrst.., min 350 útržkov bal 5       

71 Hygienické vreckovky 150 ks v krab. 2 vrstvov. bal 5       

72 
Vysoko účinný odmasťovač za studena, ktorý rýchlo pôsobí pri čistení 
sporákov, riadu z nehrdzavej ocele či rúr, min 750 ml. (ekv. WELL done) ks 78       

73 

Čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje vápenaté usadeniny, zvyšky mydla, 
hrdzu, kuchyni.Používa sa na nerezové drezy, vodovodné batérie, vane, 
bideti, keramické umývadlá, podlahy, dlaždičky, príbory, poháre, 
keramiku, jedálnské súpravy atď., min bal. 750 ml (ekv. Pulirapid) ks 36       

74 

Tekutý čistič odpadov určený na prečistenie plastových a keramických 
odpadov umývadiel, drezov, spŕch, vaní, WC a kanalizácie(ekv. STURA 
FACILE čistič odpadov)  min. 1000 ml ks 29       

75 Kryštalická sóda-luxon 1 kg ks 4       

76 

Tekutý prípravok vhodný na ručné umývanie riadu. Je šetrné k pokožke 
rúk. Účinne odstraňuje mastnotu. Na riade zanecháva lesk. Má 
neutrálne pH, neobsahuje fosfáty. Všetky použité suroviny sú v prírode 
rozložiteľné.Bal. Min 5l. (ekv. SAVO na riad) ks 3       

77 
Vysoko účinný leštiaci prostriedok na nábytok, chráni a preventívne 
pôsobí proti znečisťovaniu nábytku. Bal. Min 200 ml (ekv. Diava) ks 5       

78 
Vysoko účinný gelový prípravok, ktorý sa pridáva do prania na 
odstránenie rôzných škvrn, min 1000 ml (ekv. VANISH oxi) ks 13       

79 
Vysoko účinný prášok do pračiek na odstránenie vodného kameňa min. 
bal 500g (ekv. Calgon) ks 2       

80 Mikrotenové sáčky 200x300, 50 ks, 12 mic bal 15       

81 Mikrotenové sáčky 300x400, 50 ks, 12 mic bal 10       

 

SPOLU bez DPH 
    

  

 
DPH 

    

  

 
Spolu s DPH 
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Príloha č. 2  k  rámcovej dohode  č.  ZŠ 64/2019 -  cenová ponuka dodávateľa dodaná na základe Výzvy  č. ZSKRYM-

MI-00120-003/2019 

 

P.č. Opis predmetu zákazky  Mer.jedn 

SP
O

LU
 

Jedn.cena 
bez DPH 

Jedn. 
cena 

s 
DPH 

SPOLU 
bez DPH 

1 

Tekutý hustý gel na čistenie a dezinfekciu WC so sviežou vôňou podľa 
ponuky, oodstraňuje mastnotu, zažratú špinu, škvrny, baktérie, min. 750 
ml bal,  (ekv. Domestos 750 ml) ks 156 1,417 1,7 221,052 

2 

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok, gel obsahujúci anorganickú 
kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie sanitárnej keramiky,WC 
,podláh, odstraňuje vodný kameň a hrdzu,  zabíja baktérie, zažratú 
špinu. Min 750 ml. v bal. (ekv. FIXINELA WC extra silná resp. SAVO WC) ks 78 1,292 1,55 100,776 

3 

Gelový čistiaci prostiedok na odstránenie vodného a močového kameňa 
s obsahom kyseliny citrónovej, čo zabezpečuje dobré odstránenie 
nepríjemných pachov. min. bal. 750 ml. (ekv. Sawo WC gel 750 ml., resp. 
Brex, Banox gel, resp. cipro gel 750 ml) ks 122 1,092 1,31 133,224 

4 
Vysoko účinný dezinfekčný kvapalný prípravok proti plesniam s 
rozprašovačom, min 500ml v bal.,  (ekv. SAVO proti plesni) ks 151 2,292 2,75 346,092 

5 
Čistiaci prípravok na okná a sklo s hydraulickou pištoľou na 
rozprašovanie,min.500 ml v bal.(ekv.CLIN s rozprašovačom) ks 50 1,2 1,49 60 

6 

Učinný, tekutý prášok,  abrazívny  s mikročasticami na ručné čistenie 
riadu, umývadiel, sprch.,min. 720g/500 ml v bal.(ekv. CIF tekutý prášok 
500 ml) ks 130 1,417 1,7 184,21 

7 

Práškový abrazívny čistiaci prostriedok na čistenie kuchynského riadu, 
drezov, vaní, umývadiel a hygienických zariadení, na čistenie armatúr a 
keramických obkladačiek a na mechanické odstránenie pripálenín a 
iných nečistôt. Min. 400g bal ks 120 0,483 0,58 57,996 

8 
Čistiaci prostriedok na nerez, spray, min. 500 ml v bal. (ekv. CIF 500 ml 
nerez) ks 36 1,917 2,3 69,001 

9 Čistiaci prostriedok na ručné čistenie kobercov, penivý, min 500 ml v bal. ks 8 1,083 1,3 8,664 

10 
Čistiaci prostriedok na strojové čistenie kobercov, penivý, min 500 ml v 
bal. ks 12 1,083 1,3 12,996 

11 
Čistiaci prostriedok proti prachu v spreji na rôzne povrchy, min. 250 ml v 
bal.(ekv. PRONTO 250ml) ks 44 2,625 3,15 115,5 

12 
Prostriedok na umývanie riadu s vysokou odmasťovacou schopnosťou, 
2x hustotou,vôňa podľa ponuky ( ekv.  JAR ), min 900 ml v bal. ks 416 1,5 1,8 624 

13 

Prostriedok  na dezinfekciu vody, povrchov v škole, predmetov, 
spoľahlivo odstráni nebezpečné vírusy a baktérie,pachy  ktoré zamorujú 
povrchy v škole, má bieliace účinky, (ekv. SAVO originál), min 1000 ml v 
bal. ks 282 1,05 1,26 296,1 

14 
Regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný krém na ruky  (ekv. 
indulona nechtíková) , min 100 g v bal. ks 220 1,292 1,55 284,24 

15 Drôtenka kovová 3ks v jednom balení  bal 80 0,5 0,6 40 

16 
Handra na podlahy universal min. 50x70cm, min.70 % bavlna, 30 % 
syntetické vlákno  ks 440 1,083 1,3 476,652 

17 Súprava lopatka s metličkou plastová  ks 8 1,1 1,32 8,8 

18 Metla ciroková min 5x šitá, násada z dreva  ks 19 2,075 2,49 39,425 

19 
Metla priemyselná drevená + rúčka, tvrdé štetiny, min dlžka štetín 9 cm, 
vhodná do exteriéru  ks 21 1,85 2,22 38,85 

20 Metla TIPI TOP portviš+ručka ks 4 1,567 1,88 6,268 

21 Drevená násada so závitom na metlu 120 cm ks 9 0,717 0,86 6,453 

22 
Mop plochý - návlek na mokré upratovanie veľkosť 40 cm, mikrovlákno , 
s teleskopickou tyčou ks 24 6,583 7,9 157,992 

23 Mop sklápací, žmýkací s špongiou ks 4 4,5 5,4 18 

24 Návlek na mop , veľkosť 40 cm, mikrovlákno  ks 32 2,458 2,95 78,656 
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25 Vrece na odpad 50x60, 30l hrubé, 25 ks v rolke rol 140 0,742 0,89 103,88 

26 Vrece na odpad 60x70, 60l hrubé, 20 ks v rolke rol 152 1,075 1,29 163,4 

27 Vrece na odpad 70x110, 120l , 40 micron.25 ks v bal. bal 29 2,417 2,9 70,093 

28 Vrece igelitové 550x1100, hrubé ks 216 0,6 0,72 129,6 

29 
Savá špongiová utierka pre univerzálne použitie • Rozmer: min 15,5 x 18 
cm, 3 ks v bal. bal 120 0,542 0,65 65,04 

30 Utierka Švédska min. 35x30cm , mikrovlákno, 200 gr./m2 ks 240 0,417 0,5 100,08 

31 Vedro plastové 10-12l L  ks 8 1,375 1,65 11 

32 WC súprava kefa + stojan ( plast )  supr. 30 1,1 1,32 33 

33 Ometač pavučín, ohybný, rúčka zaliatá do PVC ks 28 1,2 1,44 33,6 

34 Zvon na sifón gumový  ks 12 1,542 1,85 18,504 

35 

Kompaktný práškový prací prostriedok do automatických pračiek, vysoký 
výkon pri odstraňovaní škvrn rôzneho charakteru, s možnosťou prania už 
pri 30 st.C. Min. 3,5 kg balenie, na farebné prádlo resp. 50 praní(ekv. 
ARIEL) ks 40 10,083 12,1 403,32 

36 

Prací gél s najmodernejšou technológiou mikrokapsúl s látkami 
odstraňujúcimi aj tie najodolnejšie škvrny, možnosť prania pri 30 st.C. 
Objem min2640 ml/48 praní. ks 30 9,083 10,9 272,499 

37 

Práškový prací prostriedok do automatických pračiek, vysoký výkon pri 
odstraňovaní škvrn rôzneho charakteru, s možnosťou prania už pri 30 
st.C. Min. 1.4 kg balenie nahrádza 2.0 kg, na farebné prádlo resp. 20 
praní(ekv. BONUX) ks 10 2,75 3,3 27,5 

38 
Aviváž na zlepšenie žehlenia a odstránenie statického náboja v prádle , 
balenie ,min.1 l 

ks 
10 1,417 1,7 14,167 

39 Tekuté mydlo s dávkovačom, min 500 ml ks 22 0,825 0,99 18,15 

40 Antibakteriálne tekuté mydlo s pumpou, min. 250 ml ks 10 2 2,4 20 

41 Dezinfekčný  gél s pumpou, min. 500 ml (ekv. CHIRODERM) ks 21 4 4,8 84 

42 
Dezinfečný koncentrovaný prostriedkok na pranie, bez chloru, ničiá 
baktérie, plesne, (ekv, SANYTOL dezinfekcia) 500 ml 

ks 
14 2,667 3,2 37,334 

43 Tekuté mydlo 5l bal. ks 3 3,55 4,26 10,65 

44 Toaletné mydlo 100 g bal. ks 152 0,217 0,26 32,984 

45 Mydlo antibakteriálne min 90 g bal. ks 115 0,667 0,8 76,705 

46 HUBKA tvarovaná-profilovaná 10ks na riad špongia bal 51 1,242 1,49 63,342 

47 Rukavice gumené pre domácnosť M,L ks 200 0,6 0,72 120 

48 Latexové rukavice 100 ks v bal, M bal 12 5,258 6,31 63,096 

49 Osviežovač vzduchu olejový, min 750 ml, rôzne vône  ks 40 3,75 4,5 150 

50 
Čistiaci prostriedok na plavajuce podlahy univerzálny, 750 ml, vôňa 
orgován (ekv. AJAX) ks 188 1,542 1,85 289,896 

51 

Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy,čistí, odstraňuje masnotu a 
neutralizuje alergény roztočov, peľov s 99 % účinnosťou. Zaručuje 
dokonalé odstránenie baktérií, virusov a plesní. Neobsahuje chlór. 
Balenie min 1l (ekv. SANYTOL na podlahy) ks 7 2,667 3,17 18,667 

52 
Toaletný papier, 2vrstv. , min 200 útržkov, biely, nerecyklovaný, 6 ks v 
bal bal 186 1,167 1,4 217,062 

53 Toaletný papier, 2vrstv. , min 1000 útržkov, biely, nerecyklovaný ks 162 0,458 0,55 74,196 

54 Toaletný papier, 3vrstv. , min 130 útržkov, biely, 10 ks v bal. bal 7 1,75 2,1 12,25 

55 
Kuchynská papierová rolka/utierka do zásobníka Reflex midi plus (Tork)  
2 vrstvová, návin 150-160 m ks 50 6,333 7,6 316,665 

56 
Kuchynská papierová rolka/utierka do zásobníka, 2 vrstvová, min 326 
útržkov ks 4 1,54 1,85 6,16 

57 TORK mydlo penové 800ml, cca 3000 dávok ks 4 8 9,6 32 

58 Servítky biele , 33x33, 100 ks v bal, min 135g  bal 155 0,321 0,39 49,755 

59 Servítky farebne , 33x33, 20 ks v bal, 3 vrstvové bal 13 0,75 0,9 9,75 
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60 Servítky GASTRO 17x17x, 500 ks dezertné bal 15 1 1,2 15 

61 

Drevený ryžák ručný veľký, silné odolné štetiny na čistenie a leštenie 
povrchov. rozmery ryžáka sú: dĺžka - 18cm, šírka - 5cm, výška - 4,5cm s 
vlasom ( z toho dĺžka vlasu je 2,5cm). ks 25 0,575 0,69 14,375 

62 Upratovací/policový  papier min. 0,5x 10m, voskovaný ks 18 1,833 2,2 32,994 

63 
Papier na pečenie min.38cmx8m,  obostranná silik. Úprava na peč. Pri 
220 st.C bal 12 0,8 0,96 9,6 

64 Alobal 30cmx150 m GASTRO ks 4 7,417 8,9 29,667 

65 Potravin. Fólia 0,45x300m  ks 4 3,25 3,9 13 

66 Potravin. Fólia 0,30x300m  ks 4 2,333 2,8 9,332 

67 Taška ROLO 5 kg extra bal 15 1,125 1,35 16,875 

68 Náhradná náplň vhodná do AIR WICK, vôňa orgován, min 250ml ks 45 3,25 3,9 146,25 

69 Kuchynská utierka papierová, 2 vrst., 10m rolka. 2 ks v bal. bal. 94 0,475 0,57 44,65 

70 Kuchynská utierka papierová, 2 vrst.., min 350 útržkov bal 5 2,417 2,9 12,084 

71 Hygienické vreckovky 150 ks v krab. 2 vrstvov. bal 5 0,708 0,85 3,542 

72 
Vysoko účinný odmasťovač za studena, ktorý rýchlo pôsobí pri čistení 
sporákov, riadu z nehrdzavej ocele či rúr, min 750 ml. (ekv. WELL done) ks 78 2 2,4 156 

73 

Čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje vápenaté usadeniny, zvyšky mydla, 
hrdzu, kuchyni.Používa sa na nerezové drezy, vodovodné batérie, vane, 
bideti, keramické umývadlá, podlahy, dlaždičky, príbory, poháre, 
keramiku, jedálnské súpravy atď., min bal. 750 ml (ekv. Pulirapid) ks 36 2,333 2,8 83,988 

74 

Tekutý čistič odpadov určený na prečistenie plastových a keramických 
odpadov umývadiel, drezov, spŕch, vaní, WC a kanalizácie(ekv. STURA 
FACILE čistič odpadov)  min. 1000 ml ks 29 3,667 4,4 106,334 

75 Kryštalická sóda-luxon 1 kg ks 4 0,883 1,06 3,532 

76 

Tekutý prípravok vhodný na ručné umývanie riadu. Je šetrné k pokožke 
rúk. Účinne odstraňuje mastnotu. Na riade zanecháva lesk. Má 
neutrálne pH, neobsahuje fosfáty. Všetky použité suroviny sú v prírode 
rozložiteľné.Bal. Min 5l. (ekv. SAVO na riad) ks 3 3,5 4,2 10,5 

77 
Vysoko účinný leštiaci prostriedok na nábytok, chráni a preventívne 
pôsobí proti znečisťovaniu nábytku. Bal. Min 200 ml (ekv. Diava) ks 5 1,067 1,28 5,334 

78 
Vysoko účinný gelový prípravok, ktorý sa pridáva do prania na 
odstránenie rôzných škvrn, min 1000 ml (ekv. VANISH oxi) ks 13 2,167 2,6 28,167 

79 
Vysoko účinný prášok do pračiek na odstránenie vodného kameňa min. 
bal 500g (ekv. Calgon) ks 2 2,417 2,9 4,833 

80 Mikrotenové sáčky 200x300, 50 ks, 12 mic bal 15 0,208 0,25 3,125 

81 Mikrotenové sáčky 300x400, 50 ks, 12 mic bal 10 0,417 0,5 4,167 

 

SPOLU bez DPH 
    

7286,64 

 
DPH 

    

1457,33 

 
Spolu s DPH 

    

8743,97 
 

 

 

 

 

 


