
Rámcová dohoda č. Z202124913_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151742
DIČ: 2020798351
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK5981800000007000001400
Telefón: 02 5958 2044

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Peter Šesták - KANPEX
Sídlo: Vajnorská 108, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 11891581
DIČ: 1020344908
IČ DPH: SK1020344908
Telefón: 0915750305

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace a hygienické potreby
Kľúčové slová: čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, tekuté mydlo, umývacie prostriedky do 

umývačky riadu, hubky na riad, vrecia do koša, kuchynské utierky, saponáty
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 33771000-5 - 

Hygienické výrobky z papiera; 33741100-7 - Čistiace prostriedky na ruky; 39525800-6 - 
Handry na čistenie; 39525810-9 - Handry na leštenie; 39514200-0 - Kychynské utierky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienické potreby a čistiace prostriedky

Funkcia

Hygienické potreby a čistiace prostriedky na zabezpečenie hygieny a čistoty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Ochranný a regeneračný krém ma ruky. Objem 85 
ml./1ks (napr. INDULONA OCHRANNÁ) ks 3

2. Ochranný a regeneračný krém. Požaduje sa, aby 
obsahoval výťažok z nechtíka lekárskeho, dezinfekčnú 
prísadu a glycerín. Objem 85 ml./1ks (napr. INDULONA 
NECHTIKOVA)

ks 10

3. Denný krém na ruky, ktorý zabezpečí vlhkosť pokožky
počas 24 hodín, chráni pokožku rúk i počas umývania. 
Objem 75 ml./1ks (napr. DOVE)

ks 13

4. Krém na regeneráciu rúk. Požaduje sa, aby vyživoval 
suchú a namáhanú pokožku. Objem 100 ml./1ks (napr. 
NIVEA)

ks 10

5. Univerzálny čistiaci sprej na odstránenie prachu s 
antistatickým účinkom. Požaduje sa, aby bol vhodný na 
nábytok, monitory, telefóny a sklo. Rôzne vône. Objem 
250 ml./1ks (napr. PRONTO)

ks 67
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6. Čistiaci prostriedok na čistenie umývadiel, vaní, 
obkladačiek, toaliet a silne znečistených plôch. Objem 
500 ml./1ks (napr. FIXINELA)

ks 7

7. Prášok na umývanie riadu do umývačiek riadu bez 
vône. Objem 2,5 kg./1ks (napr. FINISH POWER) ks 7

8. Tablety do umývačky riadu na odstraňovanie škvŕn od
čaju a kávy, na odstraňovanie nečistôt vrátane silných 
pripálenín. Obsah zložiek na zabránenie vzniku škvŕn a 
mastnoty, zanechávanie lesku -bez pridávania leštidla a 
soli. V jednom balení 56 ks (napr. FINISH)

bal 10

9. Soľ na zmäkčenie vody. Soľ musí byť ľahko 
rozpustná, s ochranou umývačky riadu pred 
usadzovaním vodného kameňa. Objem 1,5 kg./1ks 
(napr. FINISH )

ks 13

10. Leštidlo do umývačky riadu na zabezpečenie čistoty 
a lesku bez škvŕn. Musí zabraňovať tvorbe kvapiek na 
skle a riadoch. S urýchleným procesom sušenia. Objem 
800 ml./1ks (napr. FINISH)

ks 27

11. Leštidlo do umývačky riadu na zabezpečenie čistoty 
a lesku bez škvŕn. Musí zabraňovať tvorbe kvapiek na 
skle a riadoch. S urýchleným procesom sušenia. Objem 
1000 ml./1ks (napr. Q-POWER)

ks 10

12. Krémové mydlo s neutrálnym pH pre nevysušovanie 
pokožky. Musí obsahovať 1/4 hydratačného krému. 
Objem 100 g./1ks (napr. DOVE)

ks 23

13. Krémové mydlo s výživným olejom na umývanie a 
ošetrovanie pokožky. Požaduje sa obsah prírodných 
ošetrujúcich zložiek pre prirodzenú hydratáciu. Objem 
100 g./1ks (napr. NIVEA)

ks 13

14. Krémový sprchový gél s obsahom provitamínov pre 
ošetrenie a hydratáciu pokožky. Objem 750 ml./1ks 
(napr. NIVEA)

ks 7

15. Čistiaci krém s obsahom mikrogranuliek a aktívneho 
bielidla na odstraňovanie nečistôt, mastnoty, pripálen, 
hrdze a mydlových usadenín. Na čistenie smaltovaného 
a nerezového riadu, výlevky, vane, vaničky sprchovacích
kútov, sporákov, chladničiek, kuchynských dosiek a pod.
Objem 550 ml./1ks (napr. WIXX) ks

ks 150

16. Osviežovač vzduchu - mini - dopĺňateľný mini sprej v
plastovom obale vrátane strojčeka. Rôzne vône. Objem 
10 ml./1ks (napr. Q-POWER)

ks 7

17. Náhradná náplň do osviežovača - náplň do mini 
spreja v plastovom obale. Rôzne vône. Objem 10 
ml./1ks (napr. Q-POWER)

ks 7

18. Osviežovač vzduchu v spreji. Rôzne vône. Objem 
300 ml./1ks (napr. GLADE-SENSE) ks 21

19. Gélový osviežovač vzduchu do kúpeľní a WC. 
Objem 150 g./1ks (napr. GLADE-SENSE) ks 67

20. Osviežovač s elektrickým automatickým 
dávkovačom - automatický osviežovač vzduchu, 
požaduje sa, aby obsahoval: prístroj a vonnú náplň + 
2ks AA batérie (vôňa: Letné pokušenie - Biele kvety, 
melón, vanilka). Výdrž - 60 dní na najnižšom stupni 
intenzity./1ks (napr. AIR WICK)

ks 20

21. Náplň do osviežovača vzduchu - náhradná náplň do 
automatických osviežovačov vzduchu. Objem 250 
ml./1ks rôzne vône.(napr. AIR WICK)

ks 67

22. Kuchynské utierky - trojvrstvové savé utierky zo 
100% celulózy pre použitie v kuchyni. Balenie 4 x 10,5 
m. Farba: biela. materiál: celulóza 3 vrstvy. Návin 10.5 
m. Množstvo v jednom balení: 4 ks.(napr. KATRIN)

bal 17
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23. Kuchynské utierky - dvojvrstvové savé utierky zo 
100% celulózy pre použitie v kuchyni. V jednom balení 2
x 10 m. . Farba: biela. Materiál: celulóza 2 vrstvy. Návin 
10 m. Množstvo v jednom balení 2ks.(napr. KATRIN)

bal 133

24. Kozmetické utierky - dvojvrstvové papierové obrúsky
skladané v kartónovej krabičke. Rozmery 210x195 mm. 
Farba: biela. Materiál: celulóza 2 vrstvy. Počet útržkov: 
150. Rozmery: 210x195 mm. V jednom balení 150 
ks.(napr. HARMONY)

bal 67

25. Papierové jednovrstvové servítky. Rozmery 330 x 
330 mm. Farba biela. materiál: celulóza 1 vrstva. 
Rozmery: 330x330 mm. V jednom balení 100 kusov 
servítok. (napr. HARMONY)

bal 100

26. Antibakteriálne vlhčené vreckovky - vlhčené 
vreckovky s antibakteriálnou prísadou vhodné pro 
všestranné použitie. V jednom balení 40 ks.(napr. 
LINTEO)

bal 27

27. Vlhčené utierky na ruky - vlhčené utierky z netkanej 
textílie pre čistenie povrchov na odolné škvrny. Materiál: 
netkaná textília, farba: biela. Dermatologicky testované. 
Počet vrstiev: 1, počet útržkov: 58, priemer kotúča: 12,5 
cm, dĺžka kotúča: 15,7 m/ 1 ks. (napr. KATRIN)

ks 27

28. Dvojvrstvový biely toaletný papier v roliach. Počet 
vrstiev: 2. Návin: 117,5 m. Priemer role: 195 mm. 
Materiál: celulóza. Belosť 80 % ISO. Gramáž 16 g/m2. 
Počet útržkov 470. Výška role 90 mm. Priemer dutinky 
60 mm./1ks (napr. KATRIN)

ks 667

29. Dvojvrstvový biely toaletný papier v roliach. Počet 
vrstiev: 2. Návin: 117,5 m. Priemer role: 190 mm. 
Materiál: recyklovaný papier. Belosť 65 % ISO. Gramáž 
17 g/m2. Počet útržkov 470. Výška role 90 mm. Priemer 
dutinky 60 mm./1ks (napr. KATRIN)

ks 667

30. Dvojvrstvový biely toaletný papier v roliach. Počet 
vrstiev: 2. Návin: 280 m. Priemer role: 280 mm. Materiál:
celulóza. Belosť 80 % ISO. Gramáž 16 g/m2. Počet 
útržkov 1120. Výška role 90 mm. Priemer dutinky 60 
mm./1ks (napr. KATRIN)

ks 2 000

31. Dvojvrstvový biely toaletný papier v roliach. Počet 
vrstiev: 2. Návin: 280 m, Priemer role: 280 mm. Materiál:
recyklovaný papier. Belosť 65 % ISO. Gramáž 17 g/m2. 
Počet útržkov 1120. Výška role 90 mm. Priemer dutinky 
60 mm./1ks (napr. KATRIN)

ks 667

32. Toaletný trojvrstvový biely papier s jemnou arómou. 
Komfortný, mäkký a pevný. Mix celulózy a 
recyklovaného papiera s obsahom eukalyptových 
vlákien. Dermatologicky testovaný. Počet útržkov: 8 x 
132 útržkov, návin 17,5 m. V jednom balení 8ks. (napr. 
HARMONY)

bal 200

33. Zásobník na toaletný papier v roliach do priemeru 29
cm s flexibilnou brzdou rolky pre lepšie podávanie. 
Vhodný do prevádzok s vysokou frekvenciou návštev. 
Používaný na otváranie kľúčom alebo bez neho. 
Požaduje sa, aby celú rolku papiera bolo možné použiť 
hospodárne s integrovaným držiakom používanej rolky. 
Zásobník má byť vyrobený z odolného vysokokvalitného 
ABS plastu./1ks (napr. KATRIN)

ks 13

34. Zásobník na papierové uteráky v roliach - zásobník 
so stredovým odvíjaním na otváranie s kľúčom alebo 
bez neho na uteráky do priemeru 20 cm so stredovým 
odvíjaním s dutinkou alebo bez nej. Zásobník má byť 
vyrobený z odolného vysokokvalitného ABS plastu. 
Rozmery 263x403x240 mm./1ks Farba: 
biela/čierna/šedá. (napr. KATRIN)

ks 13
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35. Dvojvrstvové papierové uteráky s perforovanou 
dutinkou, ktorá umožňuje použitie v zásobníkoch so 
stredovým odvíjaním. Vhodné na utieranie rúk, 
pracovných priestorov, do kuchýň a pod. Požaduje sa 
vysoká pevnosť a absorpčná schopnosť. Návin 90 m/ks. 
Farba: biela, Materiál: celulóza 2 vrstvy. V jednom balení
6 ks. (napr. KATRIN)

bal 33

36. Toaletná kefa v celokovovej nádobe - masívna 
toaletná WC kefa celokovová. Na zavesenie na stenu aj 
na postavenie. Rukoväť kefy kovová. Povrchová úprava 
: CHROM. Celková výška 373 mm, priemer 96-100 
mm./1ks (napr. NIMCO )

ks 13

37. Toaletná kefa - rozmer: 89 x 89 x 402 mm. 
Prevedenie: nerez. oceľ kartáčovaná. Popis: IOM kefa 
na WC (voľne stojaca) vrátane upevnenia. Materiál: 
nádobka na kefu a držiak -kov. Odnímateľná vnútorná 
plastová vložka pre jednoduché čistenie./1ks (napr. 
IDEAL)

ks 3

38. Čistiaci prostriedok na toalety - prostriedok na 
čistenie toaletných mís so schopnosťou ničiť baktérie. 
Objem 750 ml./1ks (napr. DOMESTOS)

ks 133

39. Čistiaci prostriedok na riad - koncentrovaný 
prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu. 
Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky; <5% 
neiónové povrchovo aktívne látky; Methylisothiazolinone,
Phenoxyethanol, parfumy, Geraniol. PH 9; viskozita 
4000 cP, Rôzne vône. Objem: 900 ml./1ks (napr. JAR)

ks 117

40. Čistiaci prostriedok na riad - Koncentrovaný 
prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu. 
Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky; <5% 
neiónové povrchovo aktívne látky; Methylisothiazolinone,
Phenoxyethanol, parfumy, Geraniol. PH 9; viskozita 
4000 cP, Rôzne vône. Objem 450 ml./1ks (napr. JAR) ks
100

ks 100

41. Bio čistiaci prostriedok na umývanie riadu, 
odstraňujúci mastnotu. Zloženie: 5-15% aniónové 
povrchovo aktívne látky, < 5% neiónové povrchovo 
aktívne látky, amfoterné povrchovo aktívne látky, 
konzervačný prostriedok (Lactic Acid), parfumy, Aloe 
Vera Barbadensis, v malých množstvách potravinové 
farbivá. Objem 750 ml./1ks(napr. FROSCH )

ks 20

42. Hubka na umývanie riadu s drôtenkou. V jednom 
balení 10 ks. Rôzne farby.(napr. Q-CLEAN) bal 100

43. Tvarovaná hubka na riad s drôtenkou na 1 strane. V 
jednom balení 3 ks. (napr. Q-CLEAN) bal 67

44. Vedro okrúhle s výlevkou - plastové vedro s 
objemom 10 l,kovové madlo s úchytom./1ks (napr. 
CLEANEX)

ks 7

45. Vedro okrúhle s výlevkou - plastové vedro s 
objemom 15 l, kovové madlo s úchytom./1ks napr. 
CLEANEX)

ks 7

46. Metlička s lopatkou - súprava - metlička so 
syntetickými štetinami a lopatka s gumovou lištou, malá 
ručná./1ks (napr. CLEANEX)

ks 7

47. Drevená metla na vonkajšie použitie so šírkou hlavy 
28,5 cm. 14 cm štetiny, drevená tyč 120 cm./1ks (napr. 
ECO)

ks 3

48. Plochý mop s tyčou - mop so systémom žmýkania 
bez použitia rúk na odstraňovanie nečistôt a prachu, 
nastaviteľná rukoväť./1ks (napr. LEIFHEIT)

ks 8

49. Náhradná hlavica do plochého mopu s tyčou./1ks 
(napr. LEIFHEIT) ks 20

50. Mop súprava - vedro a strapcový mop, tyč a žmýkač.
Objem vedra 15 l./1ks (napr. CLEAN) ks 2
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51. Švédska utierka - utierka na čistenie a leštenie, 
rozmer 30x35 cm. Požaduje sa dlhá životnosť, savosť a 
nepoškodzovanie povrchov. Vyrobená z 
mikrovlákna./1ks (napr. DESTINY)

ks 17

52. Leštidlo na laminátové podlahy - tekutý čistiaci a 
ochranný prostriedok na parkety, laminátové a PVC 
podlahy a podlahy z dreva a mramoru. Objem 750 
ml./1ks (napr. DIAVA)

ks 67

53. Čistiaci prostriedok na laminátove, alebo drevené 
podlahy. Objem 750 ml./1ks (napr. PRONTO) ks 33

54. Čistiaci prostriedok na podlahy - univerzálny čistiaci 
prostriedok na všetky povrchy. Objem 1000 ml/1ks. 
Použitie: univerzálne. Rôzne vône.(napr. AJAX)

ks 17

55. Prášok na čistenie kobercov - prostriedok na čistenie
kobercov a veľkoplošných kobercov. Zloženie:. menej 
ako 5%: kyslíkové bieliace činidlo, aniónové povrchovo 
aktívne látky, parfum. Objem 650g./1ks (napr. VANISH)

ks 20

56. Krémový čistič - tekutý piesok - krémový čistiaci 
prostriedok pre všetky druhy povrchov. Variče, 
chladničky, smalt, nerez, dlaždice a chróm. Zloženie: 
neiontogénne tenzidy, konzervačné zložky, 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, chlorid strieborný. 
Požaduje sa, aby neobsahoval zložky škodlivé 
životnému prostrediu, ohrozujúce zdravie, alebo 
vyvolávajúce alergie. Objem 500 ml./1ks (napr. 
ECOVER)

ks 20

57. Čistič na povrchy -kúpeľňa/kuchyňa - prostriedok na 
odstraňovanie špiny, mastnoty a vápenatých usadenín 
na ťažko prístupných miestach. Na čistenie nerezu, 
chrómu, obkladov, kachličiek, sprchovacích kabín a 
pod., 100% biodegradabilný. Zloženie: kyselina 
citrónová, rastlinný alkohol - etanol, cukrové tenzidy, 
vitalizovaná voda. Požaduje sa, aby neobsahoval zložky 
škodlivé životnému prostrediu, ohrozujúce zdravie, alebo
vyvolávajúce alergie. Objem 1000 ml./1ks (napr. 
SONETT)

ks 20

58. Tekutý univerzálny čistič -tekutý univerzálny čistiaci 
prostriedok vhodný pre vodovzdorné povrchy - pre 
dôkladné a jemné čistenie podláh, kachličiek, sanitárnej 
keramiky, kuchynských liniek, automobilov a pod., šetrný
k pokožke, 100% biodegradabilný. Zloženie: deriváty 
kokosového oleja a cukrové tenzidy, olej z 
pomarančovej kôry, esenciálny olej z citrónovej trávy, 
vitalizovaná voda. Požaduje sa, aby neobsahovala 
zložky škodlivé životnému prostrediu, ohrozujúce 
zdravie, alebo vyvolávajúce alergie. Objem 1000 ml./1ks
(napr. SONETT)

ks 20

59. Dávkovač tekutého mydla alebo mydla v pene s 
objemom 500 ml z odolného vysokokvalitného ABS 
plastu na zavesenie na stenu. Môže byť používaný s 
kľúčom alebo bez neho. Požaduje sa, aby bol vhodný na
tekuté mydlo KATRIN 500 ml alebo mydlo v pene 
KATRIN 500 ml. S pokynmi v Braillovom písme pre 
zrakovo postihnutých./1ks (napr. KATRIN)

ks 7

60. Penové mydlo do dávkovača Katrin s objemom 500 
ml. Požaduje sa výdatnosť z jednej náplne min. 700 
dávok./1ks (napr. KATRIN)

ks 17

61. Tekuté mydlo do dávkovačov na umývanie pokožky 
rúk. Objem 5 L, PH 5,5 až 5,8; hustota 1030-1040 
kg/m3, vo vode rozpustné. Rôzne vône./1ks (napr. 
LINTEO)

ks 133

62. Tekuté mydlo s dávkovačom, obsahujúce kolagén. 
Objem 500 ml. Dopĺňateľné náhradnou náplňou. Rôzne 
vône./1ks (napr. MITIA)

ks 17

63. Tekuté mydlo s pumpičkovým dávkovačom pre 
ochranu pred baktériami, so schopnosťou dezinfikovať. 
Objem 250 ml./1ks (napr. DETTOL)

ks 13
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64. Náhradná náplň tekutého mydla - krémové tekuté 
mydlo s mandľovým olejom. V balení ako náhradná 
náplň v objeme 500 ml./1ks (napr. NIVEA)

ks 7

65. Hotelové mydlo - malé toaletné mydlo na 
každodenné použitie s neutrálnou vôňou. Ideálne pre 
použitie v ubytovacích zariadeniach. Hmotnosť 15 g./1ks
(napr. ZENIT)

ks 133

66. Hotelový sprchový gél - sprchový gél, jednorazový, 
rôzne vône. Objem 10ml. v sáčku../1ks (napr. ZENIT) ks 133

67. Hotelový vlasový šampón - vlasový šampón 
jednorazový. Objem 10ml. v sáčku./1ks (napr. ZENIT) ks 133

68. Prací prášok na farebné prádlo s pracími a čistiacimi 
vlastnosťami so schopnosťou rozpúšťať sa na tkaninách 
a nezanechávať nežiaduce stopy. Hmotnosť 3500 g/50 
praní./1ks (napr. PERSIL)

ks 3

69. Tekutý prostriedok na pranie - na pranie na biele a 
farebné prádlo aj pri nízkej teplote, bez zosilňovacích 
prísad. Objem 1500 l./1ks (napr. ECOVER)

ks 3

70. Ekologická aviváž na všetky druhy tkanín. Rôzne 
vône. Objem 750 ml/1ks (napr. ECOVER) ks 3

71. Zásobník na skladané uteráky - zásobník vhodný pre
všetky typy skladaných papierových uterákov C-Fold, 
Zig Zag, Non Stop a One Stop s maximálnou šírkou 240 
mm. Môže byť používaný s kľúčom alebo bez neho. 
Otváranie krytu zásobníka smerom nahor pre 
jednoduché dopĺňanie. Materiál odolný vysokokvalitný 
ABS plast./1ks (napr. KATRIN)

ks 5

72. Papierové uteráky skladané - extra jemné a pevné 
dvojvrstvové papierové ZZ uteráky zo 100%-nej 
celulózy, použiteľné do väčšiny bežne dostupných 
zásobníkov. Balenie: handy pack s uchom 21 x 150 
útržkov, kartón po 21 balení. Farba super biela. Objem v
kartóne je 21bal. (napr. KATRIN)

kartón 52

73. Papierové uteráky skladané - jednovrstvové uteráky. 
Dobrá sacia schopnosť, materiál 1 vrstvová celulóza. 
Papierové uteráky Z-Z rozmer 255 x 230 mm balené po 
5000 ks. Farba sivá/svetlo hnedá/zelená. Hmotnosť 
38-40 g/m2. Vyrobené z recyklovaného papieru. Objem 
v kartóne je 5000ks (napr. KATRIN)

kartón 467

74. Papierové skladané utierky C - papierové skladané 
utierky vhodné do zásobníkov. Materiál: celulóza, farba: 
biela, počet vrstiev: 2 rozmer útržku (dxš): 33x24cm, 
počet ks v balení 144, počet ks v kartóne: 3000. Objem v
kartóne je 3000ks (napr. KATRIN)

kartón 67

75. Utierka bavlnená - zloženie / gramáž 100% bavlna. 
Rozmer 50/70 cm x 3 ks. Utierky balené po 3 ks. (napr. 
KITCHEN)

bal 33

76. Bavlnené uteráky vyrobené zo 100% bavlny. 
Trvalosť farby po viacerých praniach. Rozmer 700x1400 
mm. Možnosť prať na 60 stupňov C. Hmotnosť 600 
g/m2. Rôzne farby./1ks (napr. FROTE)

ks 7

77. Uterák froté - bavlnené uteráky vyrobené zo 100 %. 
Trvalosť farby po viacerých praniach. Rozmer 500x900 
mm. Možnosť prať na 60 stupňov C. Hmotnosť 600 
g/m2. Rôzne farby./1ks (napr. FROTE)

ks 7

78. Zásobník sáčkov na hygienické vložky - zásobník z 
ABS plastu na dámske hygienické vložky s kapacitou 25 
sáčkov. Rozmery zásobníka 102 x 148 x 29 mm./1ks 
(napr. KATRIN)

ks 7

79. Sáčky na dámske hygienické vložky určené do 
zásobníka Katrin a väčšiny bežných zásobníkov. V 
jednom balení 30 ks.(napr. KATRIN)

bal 67

80. Plastový kôš na papier. Výška nádoby 31 cm, 
priemer 28 cm. Objem 14 litrov. Farba modrá./1ks (napr.
DONAU)

ks 7
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81. Plastový kôš s obrubou na uchytenie. Priemer 
nádoby 31,5 cm, výška 32 cm. Objem 18 litrov. Farba: 
čierna./1ks (napr. HELIT)

ks 20

82. Kôš kovový - smetný kôš pre kancelárie. Kovová 
nádoba vyrobená z ocele s epoxidovým polyesterovým 
náterom odolným voči poškriabaniu. Výška koša 31,5 
cm, priemer 26 cm. Farba strieborná, čierna./1ks (napr. 
Q-CONECT)

ks 20

83. Kôš nerezový s pedálom - odpadkový kôš na papier 
z nerezovej ocele s vyberateľnou vnútornou nádobou z 
plastu a plastovou objímkou na vrecko na odpadky. 
Spodná časť z plastu proti korózii. Veko na pedál s 
tichým zatváraním. Úprava -nerezová oceľ potiahnutá 
vrstvou proti neželaným odtlačkom prstov. Objem 20 l. 
Rozmery 360 x 455 mm./1ks (napr. DONAU)

ks 7

84. Kôš oceľový - odpadkový kôš s protipožiarnym 
vekom, poskytujúcim účinnú ochranu proti požiaru. 
Vyrobený z ocele, potiahnutej epoxidovým 
polyesterovým náterom, odolným voči poškriabaniu. 
Priemer nádoby 31,5 cm, výška 49,2 cm. Objem 30 
litrov. Farba sivá, čierna./1ks (napr. DURABLE)

ks 10

85. Kôš s vyberateľným zinkovým popolníkom - kovový 
kôš na odpadky s vyberateľným zinkovým vnútrom a 
vyberateľným popolníkom naplneným pieskom /1,5 kg/ . 
Vhodný pre interiér aj exteriér. Objem koša 17 l, výška 
62 cm, priemer 26 cm. Objem popolníka 2 l. Farba 
antracitová/1ks (napr. DURABLE)

ks 3

86. Vrecia na odpadky so zaťahovacou páskou 30 l - 
zaťahovacie vrecia na odpadky vyrobený z LDPE. So 
zaťahovacou páskou pre ľahšie uzatváranie. V jednom 
balení 20 vriec, 20 um, objem 30 litrov. (napr. LUMAX)

bal 67

87. Vrecia na odpad 60 l - vrecia na odpad 600 x 700 
mm x 0,04 mm, čierne . V jednom balení 25 ks rolka 
(napr. LUMAX)

bal 17

88. Vrecia na ťažký odpad 80l - samostatné pevné 
nepriehľadné vrecia na ťažký odpad. Farba čierna. 
Rozmery: 550 x 950 mm. Objem: 80 litrov. Hrúbka: 130 
mikrónov. V jednom balení 3 ks. (napr. LUMAX)

bal 50

89. Vrecia pevné 120l - nepriehľadné pevné vrecia na 
odpad z polyetylénu. Rozmery 700 x 1 100 mm, 45 mic. 
v jednom balení 10 ks. (napr. LUMAX)

bal 100

90. Vrecia pevné 150l - nepriehľadné pevné vrecia na 
odpad z polyetylénu. Rozmery 780 x 1 050 mm, 40 mic. 
v jednom balení 10 ks.(napr. LUMAX)

bal 67

91. Tablety do pisoárov - tablety s vôňou, na čistenie a 
dezinfekciu pisoárov. S obsahom účinných látok, ktoré 
odstraňujú nečistoty a zabraňujú tvorbe usadenín. 
Hmotnosť: 900 g/1ks (napr. LARRIN)

ks 50

92. Závesný WC blok gélový - závesný plastový košík do
WC s dvojzložkovou gélovou náplňou pre hygienickú 
čistotu a sviežu vôňu. Objem 50 ml. Rôzne vône./1ks 
(napr. BREF)

ks 17

93. Čistiaci jemný tekutý piesok - abrazívny čistiaci 
prostriedok. Hmotnosť 600 g/1ks (napr. Q-POWER) ks 83

94. Filtračné patróny do kanvíc Brita, 4-stupňová 
filtrácia, účinnosť znižovania obsahu vodného kameňa. 
Na odstraňovanie nežiadúcich látok (chlór), redukcia 
obsahu ťažkých kovov (meď, kadmium), pesticídov a 
organických nečistôt. V jednom balení 4 ks. (napr. 
MAXTRA4)

bal 7

95. Prostriedok na dekalcifikáciu kávovaru - odstraňovač
vodného kameňa . Objem: 250 ml./1ks (napr. HG) ks 17

96. Prostriedok na dekalcifikáciu kávovaru - odvápňovač
na kávovary. Objem 500 ml./1ks (napr. HG) ks 67
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97. Prostriedok na čistenie odpadov, na prečistenie 
hrubostenných plastových a keramických odpadov 
umývadiel, drezov, spŕch, vaní, WC a kanalizácie. Na 
odstraňovanie všetkých upchávok spôsobených tukmi, 
mydlom, vodným kameňom, vlasmi, papierom, vložkami,
handrami a pod. Objem 1000 ml./1ks (napr. ŠTURA)

ks 33

98. Čistiaci prostriedok na okná a sklo - prostriedok na 
čistenie okien, na odstraňovanie mastnoty a nečistôt zo 
sklenených povrchov. S rozprašovačom. Rôzne vône. 
Objem 500 ml./1ks (napr. CLIN)

ks 100

99. Čistič skla s rozprašovačom - na čistenie všetkých 
sklenených povrchov (okná, zrkadlá, okná v aute, 
sklenené police a pod.). S rozprašovačom. Zloženie: 
rastlinný alkohol - etanol, cukrový tenzid, derivát 
kokosového oleja, prírodný éterický olej, vitalizovaná 
voda. Požaduje sa, aby prostriedok neobsahoval zložky 
škodlivé životnému prostrediu, ohrozujúce zdravie, alebo
vyvolávajúce alergie, má byť vhodný pre citlivú pokožku,
100 % biodegradabilný, bez obsahu surovín z ropy, 
syntetických konzervantov, vôní a farbív, bez obsahu 
enzýmov a fosfátov. Objem 500 ml./1ks (napr. SONETT)

ks 7

100. Dezinfekčný prostriedok. Možné použitie aj na 
dezinfekciu vody v studniach a bazénoch. Objem 1,2 
l./1ks (napr. SAVO)

ks 7

101. Prášok na dezinfekciu - práškový dezinfekčný 
prípravok na báze aktívneho chlóru. Dlhodobá 
skladovateľnosť bez poklesu dezinfekčnej účinnosti. 
Účinná látka: natrium-tozylchloramid 81% (810 g/kg). 
Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, virucídny, 
mykobaktericídny, sporocídny. S možnosťou použitia aj 
postrekom. Hmotnosť 1 kg./1ks (napr. CHLORAMIN)

ks 30

102. Destilovaná voda pre technické účely. Objem 5l 
/1ks (napr. ZENIT) ks  17 ks 17

103. Osviežovač vzduchu do auta. Komplet so 
strojčekom a náplňou 7ml. Rôzne vône. Balenie: 1 Ks / 
7ml náplň / + strojček. Hmotnosť: 0,085 Kg. do fúkacích 
otvorov v aute. Regulovateľná intenzita uvoľňovania sa 
vône. Výdrž až 70 dní. Vymeniteľná nádobka po 
vyprchaní./1ks (napr. AMBI PUR)

ks 13

104. Jelenica z pravej kože, absorpčná schopnosť, 
šetrná k povrchu. Možnosť použitia na celé auto. 
Nezanecháva šmuhy. Rozmer: 58 x 36,5cm, 2323cm2. 
V jednom balení/1ks. Hmotnosť: 0,090 kg.(napr. 
NIGRIN)

ks 10

105. Mikrovláknová handra na vysušenie, sacia 
schopnosť. Husté mikrovlákna tkaniny s hmotnosťou 600
g / m2, možnosť prania do 60 C. Hmotnosť: 0,100 kg 
Rozmer: 80x50cm .. (napr. SONAX)

ks 7

106. Špongia na umývanie - univerzálna umývacia 
špongia so sacím účinkom. Požaduje sa, aby jedna 
strana špongie bola mäkká, určená na umytie celého 
automobilu, druhá strana bola s hrubou štruktúrou, 
určená na odstránenie silného znečistenia. Rozmer: 
19,5 x 10 cm. (napr. SONAX)

ks 7

107. Umývacia autošpongia - veľká. Rozmery: 
22x12x6cm./1ks (napr. JUMBO) ks 13

108. Zmes letná do ostrekovačov. Rôzne vône ,Objem 5l
(napr. COYOTE) ks 13

109. Zimná zmes do ostrekovačov - nemrznúca 
kvapalina do ostrekovačov s bodom tuhnutia -40°C, 
zabraňujúca zamŕzaniu skiel, s čistiacimi účinkom, 
parfumovaná. Objem 5 l./1ks (napr. COYOTE)

ks 13

110. Sprej na ochranu pneumatík pred UV žiarením a 
zlými poveternostnými vplyvmi, zabraňujúci popraskaniu 
pneumatík. S obsahom UV faktora. Výdatnosť až na 40 
pneumatík. Objem 500 ml./1ks (napr. COYOTE )

ks 7
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111. Odstraňovač hmyzu - odstraňovač zvyškov hmyzu 
z lakovaného povrchu karosérie automobilu. Vhodný na 
čelné masky, kapoty ,rošty chladiča, nárazníky, spätné 
zrkadlá a čelné sklá, šetrný voči povrchom. Objem 500 
ml./1ks s rozprašovačom. (napr. GLYKOSOL)

ks 8

112. Sprej na čistenie a ošetrenie plastov, zvyšujúci 
odolnosť voči pôsobeniu kyslíka, teploty, ozónu a UV 
žiarenia. Aerosólový prípravok na ošetrenia palubnej 
dosky. Vhodný na plasty, vinyl, gumu a drevo akejkoľvek
farby. Požaduje sa, aby ošetrený povrch nezostal na 
dotyk mastný. Objem 500 ml./1ks (napr. COYOTE)

ks 7

113. Ošetrenie kože v automobile - mlieko/emulzia na 
ochranu kože, obnovu a zvlhčenie kože. Objem 400 
ml./1ks (napr. COYOTE)

ks 3

114. Čistenie a ochrana kože - emulzia pre všetky druhy 
kože, vodeodolná na zjemnenie kože. Na odstraňovanie 
mastnoty a iných nečistôt. S obsahom včelieho a 
silikónového vosku. Bez obsahu organických 
rozpúšťadiel. Objem 250 ml./1ks (napr. COYOTE)

ks 5

115. Čistič kože - prípravok na čistenie kože a 
ošetrovanie všetkých kožených výrobkov z prírodnej a 
syntetickej kože. So schopnosťou zabránenia 
biologickému rozkladu pôsobením baktérií a plesní. 
Objem 500 ml./1ks s rozprašovačom. (napr. COYOTE)

ks 5

116. Čistič diskov pre všetky druhy zliatinových 
plastových diskov, na odstraňovanie všetkých druhov 
nečistôt vrátane brzdového prachu, oleja na asfalte. 
Objem 500 ml./1ks s rozprašovačom.(napr. COYOTE)

ks 7

117 Autošampón s voskom - autošampón pre čistý 
povrch s voskovým ochranným filmom a vysokým 
leskom. Výdatnosť - 60 umytí. Objem 500ml./1ks (napr. 
COYOTE)

ks 12

118. Čistič skiel - prostriedok na čistenie autoskiel, na 
odstraňovanie mastnoty, cestnej špiny, použiteľný aj v 
interiéri. Objem 500ml./1ks s rozprašovačom. (napr. 
GLYKOSOL)

ks 14

119. Pasta na ruky - abrazívna pasta na umývanie silno 
znečistených rúk. Hmotnosť 450 g/1ks (napr. SOLVINA) ks 10

120. Rozmrazovač okien - na vnútorné aj vonkajšie 
autosklá - na odstraňovanie námrazy, zamedzovanie 
zahmlievania vnútorných skiel. Objem 500ml./1ks s 
rozprašovačom. (napr. GLYKOSOL)

ks 8

121. Rukavice pracovné kožené - mäkké a poddajné 
rukavice z bravčovej kože, pre bežnú manipuláciu. 
Materiál: bravčová štiepanka. Farba: žltohnedá. Rôzne 
veľkosti S - XXL. V jednom balení 1 pár (napr. 
ŠKOLBOZ)

bal 3

122. Silikónová stierka na odstránenie - zotretie vody z 
auta po umytí. Pre použitie na sklo aj lak. Dĺžka: 30,5 
cm./1ks (napr. NIGRIN)

ks 7

123. Umývacia kefa s teleskopickou rúčkou. Napojiteľná 
na hadicu s vodou. Maximálna dĺžka autokefy 165 cm. 
Priemer hliníkovej rúčky: 2,2 cm. Gumový límec okolo 
kefy. Umelý vlas. Rozmer kefy: 25 x 7 cm. Rozmer 
stierky na vodu: 25 cm./1ks (napr. NIGRIN)

ks 4

124. Kefa na čistenie kolies - diskov automobilov a 
motocyklov. Rozmery: 25 cm. /1ks (napr. DUNLOP) ks 7

125. Auto kefa drevená 47CM . Autokefa na umývanie 
automobilu. Umelý vlas. Rôzne farby. Rozmer vlasu: 
22x6x6,5 cm./1ks (napr. 4CARS)

ks 5

126. Čistiace obrúsky pre interiér auta. Rôzne vône. Na 
vyčistenie a ošetrenie plastových a gumových častí v 
automobile. V jednom balení 1/30 kusov jednorazových 
obrúskov. (napr. COYOTE)

bal 10
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127. Čistiace obrúsky na sklo a zrkadlá (aj pre tónované 
okná). Rôzne vône. V jednom balení 1/30 kusov 
obrúskov.(napr. COYOTE)

bal 8

128. Technické mazivo WD-40 -olej , mazivo na 
odstraňovanie vlhkosti, mastnoty a špiny, ochrana kovu 
proti korózii, na uvoľnenie hrdzavých spojov a 
zaseknutých mechanizmov. Objem 400ml, spray./1ks 
(napr. WD-40)

ks 7

129. Silikónový olej - mazivo na ložiská, čapy, elektrické 
a štartovacie zariadenia, zámky, bicykle a pod. Na 
ošetrenie tesnenia dverí, hadice chladiaceho systému, 
gumových líšt, na zabraňovanie primrznutia dverí a 
tesnení v zimných mesiacoch. Objem 200ml. Sprej s 
hadičkou./1ks (napr. SILIKAL)

ks 7

130. Posypová technická soľ . V jednom balení 25kg 
(napr. ANDY) bal 17

131. Utierky na obrazovky - mokré utierky na notebooky,
LCD, TFT a plazmové obrazovky. Bez obsahu alkoholu, 
nehorľavé. V jednom balení 100 útržkov v jednom 
balení. (napr. Q-CONECT)

bal 33

132. Náplň do dávkovača dezinfekcie - tork Alcohol 
tekutý dezinfekčný prostriedok na ruky je účinná tekutá 
dezinfekcia s 80% denaturovaným alkoholom. Je ideálna
tam, kde nie je po ruke voda. Nezanecháva lepkavé 
zvyšky ani pri častom použití.Je neparfumovaná s 
obsahom zvlhčujúcich zložiek, ktoré chránia ruky. Objem
1000ml; 1000 dávok/1ks (napr. TORK)Systém S4

ks 43

133. Náplň do dávkovača dezinfekcie - tork Alcohol 
gélový dezinfekčný prostriedok na ruky je účinná tekutá 
dezinfekcia s 80% denaturovaným alkoholom. Je ideálna
tam, kde nie je po ruke voda. Nezanecháva lepkavé 
zvyšky ani pri častom použití.V súlade s normou 
EN1500. EN12791 a E14476.Je neparfumovaná s 
obsahom zvlhčujúcich zložiek, ktoré chránia ruky. Objem
1000ml; 1000 dávok/1ks (napr. TORK)Systém S4

ks 43

134. Univerzálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
Dezinfekcia čistí a dezinfikuje všetky typy povrchov. 
Efektívne pôsobí proti baktériám, hubám, plesniam aj 
vírusom. Navyše dokáže s 98 % účinnosťou 
neutralizovať alergény roztočov. Čistič SANYTOL 
Dezinfekcia neobsahuje chlór ani farbivá. Baktericídny 
podľa normy EN 13697 (5 min), fungicídny podľa normy 
EN 13697 (15 min), virucídny na vírus Influeza A (H1N1)
a na vírus Herpes simplex a podľa normy EN 14476 (5 
min). Eliminuje baktérie, vírusy a plesne (zdroje alergií) 
zo všetkých druhov povrchov. Objem 500ml./1ks (napr. 
SANYTOL)

ks 167

135. Prostriedok určený na umývanie sanitárnych a 
umývárenských plôch ako sú obklady, umývadlá, vane, 
sprchové kúty, umývadlá, batérie, vonkajšie časti 
toaletných mís atď. Prípravok ľahko odstraňuje škvrny a 
nánosy vodného kameňa. Prípravok obsahuje lesk, ktorý
spomaľuje znečistenia povrchu a dlhodobo zlepšuje 
vzhľad leštených a chrómovaných povrchov. Objem 
1000ml./1ks (napr. CLEAMEN)

ks 167

136. Nitrilové rukavice - Typ Nepudrované, 
NesterilnéMateriál NitrilModel Obojstranne, s rolovaným 
okrajomFarba ModráNormy EN 455, EN 374, ASTM 
D6319, ASTM F1671Počet ks 200 v jednom balení. 
(napr. ANSELL)

bal 80

137. Tekutý čistič na vodný kameň s prírodným octom < 
5 % neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérne 
povrchovo aktívne látky, fosfonáty, ďalšie komponenty: 
parfumy, limonene, obsahuje: kyselina fosforečná, 
polyetoxylovaný mastný alkohol. Objem 750ml./1ks 
(napr. Pulirapid)

ks 167
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138. Čistiaci prostriedok na podlahy - moderný, 
univerzálny čistiaci prostriedok s veľmi všestranným 
uplatnením. Určený na čistenie rôznych podlahových 
povrchov vrátane podláh drevených, keramických, 
lakovaných, laminátových a plastových, obkladačiek, 
parapetných dosiek, kuchynských liniek a pod. Objem 
1500ml./1ks (napr. FLOOR)

ks 167

139. Utierka z mikrovlákna , 40 x 40 cm - vysokokvalitné 
mikrovláknové utierky na suché aj mokré použitie. Na 
sklo, lode, leštenie. Nanotechnológia - inovatívne a 
rozumné riešenia pre výrobcov, firmy a spotrebiteľov. 
Likvidujú plesne, kvasinky. Likvidujú baktérie, vírusy. 
Bez Chemikálii. Bez Fungicidov. (napr. STRETCH 
MICROFASER)

ks 400

140. Olejový osviežovač vzduchu - jemný, vysoko účinný
prostriedok k prevoňaniu WC, kúpeľne a verejných 
priestoroch.- osviežovač vzduchu s rôznym použitím- 
postupné uvoľňovanie parfumácie na olejovej báze- 
jednoduchá aplikácia- aplikujte na nesavé povrchy 
sociálnych zariadení- vôňa, ktorá sa z vašich toaliet 
nezatratí. Objem 750ml./1ks (napr. KRYSTAL)

ks 100

141. Antibakteriálne vlhčené obrúsky - ničia až 99,9% 
baktérií. Vlhčené obrúsky slúžia na ruky a telo. JUMBO 
PACK - rodinné balenie obsahuje až 120 utierok. 
Obrúsky neobsahujú žiaden alkohol ani parabény. 
Dermatologicky a mikrobiologicky 
testované.Zloženie:Parfum (ALPHA-ISOMETHYL 
IONONE, CITRONELLOL, BENZYL SALICYLATE, 
COUMARIN, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
HEXYL CINNAMAL). BAL 120ks v jednom balení. (napr.
Freshmaker)

bal 83

142. Prací gél 100PD color - účinne odstraňuje škvrny, 
Bielizeň zanechá dlho sviežu, Rozžiari farby, Účinný aj 
pri nízkych teplotách. Možno ho dávkovať priamo na 
škvrnu, Výhodné balenie, Profesionálny rad pracích 
prostriedkov 5-15% neiónové tenzidy, aniónové tenzidy, 
<5% mydlo, fosfonáty, Enzýmy, Parfum (limonene) 
Objem 5000ml./1ks (napr. PERSIL)

ks 17

143. Čistiaci prostriedok na koberce - Zásaditý nepenivý 
čistiaci prostriedok s obsahom polymérov na koberce a 
čalúnenia, vhodný na strojové čistenie. Jedná sa o 
výrobok novej generácie obsahujúci polyméry tak má 
okrem dobrého čistiaceho efektu aj tzv. obnovujúci 
efekt.Prípravok má veľmi príjemnú vôňu a neutralizuje 
pachy.Dávkovanie : 0,5 – 2% v extrakčných čistiacich 
strojochObjem/obsah: 5 l./1ks (napr. AKTIVIT)

ks 17

144. Handra vaflová 60x80 1ksHandra na podlahu je 
bavlnená tkaná utierka, s ktorou efektívne podlahu 
vyčistíte.Handra má rozmery 60 x 80 cm, je možné ju 
prať v práčke (napr. CEDRIC)

ks 167

145. Vonné pisoárové sitko - vonné gelové sítko do 
pisoáru patrí do rady originálnych produktov . Na výber z
niekoľkých typov vôni./1ks (napr. FRE PRO)

ks 80

146. Dezinfekčný prostriedok (alkoholová náplň) k 
dezinfekčnému prístoju na ruky 2v1, Biocídna aktívna 
látka (PT1) Ethanol 668 g/kg./1ks (napr. ANNA)

ks 27

147. Hygienický dezinfekčný gél s antimikrobiálnymi 
látkami pre dokonalú hygienu vašich rukáchZloženie 
gélu umožňuje jeho použitie bez vody či 
obrúskovÚčinkuje do 15 sekúnd objem 500ml./1ks (napr.
DERMA)

ks 67

148. Odmasťovač za studena, vysoko účinný 
prostriedok, ktorý vyčistí aj zažratú špinu zo sporákov, 
riadu a rúr z nehrdzavejúcej ocele. Objem 1000ml./1ks 
(napr. WELL DONE)

ks 83
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149. Dezinfekčný čistič na podlahy a plochy - zničí 99,9 
% baktérií, plesní, vírusov chrípky A (H1N1) a ľudského 
koronavírusu 229EČistí a dezinfikuje, Bez chlóru, 
Dermatologicky testovanéOBLASTI POUŽITIA: 
Vitrifikované parkety, Laminátové podlahy, Linoleum, 
Podlahy z PVC a vinylu, Neporézne obklady, Mramor, 
Žula. Objem 1000ml./1ks (napr. SANYTOL)

ks 110

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1) Dodávateľ je povinný predložiť súčasne s kontraktačnou ponukou Vlastný návrh plnenia zákazky (VNPZ) (bod 11, Čl. IX 
Objednávkový formulár a Objednávkové atribúty, 1. časť „Trhový poriadok“ - OPET verzia 3.7 účinná od 02.08.2021) - 
požiadavky na VNPZ sú uvedené v Prílohe.

2) Kontaktná osoba Objednávateľa do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy posúdi predložený VNPZ a Dodávateľovi
oznámi, či ho akceptuje alebo od Zmluvy odstupuje; ak Objednávateľ v lehote do 3 pracovných dní neoznámi Dodávateľovi, že
VNPZ akceptuje, považuje sa VNPZ po uplynutí tejto lehoty za neakceptovaný a má účinky odstúpenia od zmluvy (bod 6.2.3. 
(Čl. VI Plnenie a preberanie plnenie) 2. časť „Všeobecné zmluvné podmienky“ - OPET).

3) Dodávka Tovaru vrátane dopravy na určené miesto plnenia (skladové priestory v sídle Objednávateľa v Bratislave, 
Trenčianske Teplice, doškolovacie a vzdelávacie zariadenie).

4) Realizácia jednotlivých požiadaviek sa uskutočňuje čiastkovo po vzájomnej dohode počas platnosti Zmluvy. Pokiaľ je v 
tomto dokumente uvedený pojem „Zmluva“ má sa za „Rámcovú dohodu“ (RD) podľa príslušných ustanovení OPET.

5) Počty uvedené v technickej špecifikácií predstavujú odhadované počty počas trvania RD. Plnenie a dodávka predmetu RD 
bude realizovaná priebežne, vždy formou písomných objednávok, vystavených Objednávateľom, v ktorých bude uvedený druh
Tovaru, jeho množstvo, miesto dodania a požadovaný termín dodania. Uvedené objednávky budú vystavované počas trvania 
RD operatívne, v závislosti od potrieb Objednávateľa. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ dodá Tovar do 3 
pracovných dní od doručenia objednávky.

6) Dodávateľ je povinný do 4 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti RD kontaktnej osobe Objednávateľa písomne oznámiť
identifikačné údaje o osobe zodpovednej za riadne dodanie predmetu RD (v rozsahu meno priezvisko, emailová adresa, 
telefonický kontakt), ako aj číslo účtu spoločnosti, na ktorý bude poukázaná platba za plnenie tejto RD.

7) Tovar je Dodávateľ povinný dodať v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje RD, s potvrdeným záručným listom alebo 
ekvivalentným dokladom na jeho plnohodnotné používanie (v slovenskom resp. českom jazyku, pokiaľ je k nemu tento doklad 
obvykle dodávaný) a to riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená 
jeho ochrana až do momentu jeho riadneho prevzatia Objednávateľovi.

8) Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi do 4 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti RD predložiť podrobný 
aktualizovaný rozpočet jednotkových cien v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v časti 1.3 v rozsahu jednotková cena bez
DPH v EUR, sadzba v % a jednotková cena s DPH. Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

9) Dodávateľ dodá predmet RD/objednávky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, respektíve v rámci EÚ 
a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všetkým príslušným záväzným právnym predpisom.

10) Dodávateľ minimálne 2 pracovné dni pred dodaním Tovaru upozorní Objednávateľa na dodávku Tovaru a to 
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu zodpovednej osoby za Objednávateľa; ak Dodávateľ nesplní 
povinnosť v uvedenej lehote, Objednávateľ nie je povinný Tovar prevziať, náklady spojené s odmietnutím prevzatia Tovaru 
znáša Dodávateľ, ktorý sa súčasne dostáva do omeškania s plnením.

11)Tovar sa považuje za riadne dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaním dodacieho listu s uvedením 
položkového súpisu a špecifikácie Tovaru, jeho množstva, dátumu a podpisu zodpovednej osoby Objednávateľa a 
Dodávateľa.

12) Záručná doba na predmet RD je 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo obale predmetu nie je, podľa záručných 
podmienok výrobcu, vyznačená dlhšia doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu príslušnej objednávky na 
základe dodacieho listu alebo ekvivalentného dokumentu zo strany Objednávateľa.

13) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar v prípade, ak má Tovar vady, najmä faktické vady (t.j. najmä, nie len 
vady množstva, v akosti a vyhotovení, v obale alebo vybavení na prepravu, dodanie iného Tovaru alebo vady v dokladoch 
potrebných na užívanie Tovaru). V takomto prípade sa považuje takáto dodávka Tovaru za neuskutočnenú a Dodávateľ sa 
dostáva do omeškania; neprevzatím Tovaru; Dodávateľ nie je zbavený povinnosti opätovne, na vlastné náklady, bezodkladne 
(najneskôr do 2 pracovných dní od odmietnutia prevzatia), dodať Tovar bez vád.

14) Objednávateľ má právo neprevziať Tovar, ktorý nebude spĺňať funkčnú a/alebo technickú špecifikáciu predmetu 
Objednávky v súlade s RD a/alebo nepredloží príslušné doklady k prevzatiu; v takomto prípade sa považuje takáto dodávka 
Tovaru za neuskutočnenú a Dodávateľ sa dostáva do omeškania. Neprevzatím Tovaru, nie je Dodávateľ zbavený povinnosti 
opätovne bezodkladne, na vlastné náklady (najneskôr do 2 pracovných dní od odmietnutia prevzatia), dodať Tovar bez vád.

15) Objednávateľ zodpovedá za vadu, ktorú má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru
tým nie sú dotknuté.
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16) Ak je dodaním Tovaru s vadami porušená RD podstatným spôsobom, má Objednávateľ nárok na odstránenie vád 
dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, dodanie chýbajúceho Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád. Ak je 
dodaním Tovaru s vadami porušená RD nepodstatným spôsobom, má Objednávateľ nárok na dodanie chýbajúceho Tovaru a 
odstránenie ostatných vád Tovaru a požadovať odstránenie právnych vád. Nároky z vád Tovaru sa nedotýkajú nároku na 
náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

17) Okrem prípadov uvedených v OPET a v príslušných ustanoveniach Obch. zák. je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od RD 
v prípade podstatného porušenia RD zo strany Dodávateľa, ktorým sa rozumie prípad, ak:- je Dodávateľ v omeškaní s 
dodaním Tovarov o viac ako 6 kalendárnych dní;- ide o opakovanú vadu Tovaru za predpokladu, že sa vada Tovaru vyskytne 
najmenej dvakrát;- Dodávateľ koná v rozpore s RD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu 
Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

18) Objednávateľ má právo v prípade ak dôjde zo strany dodávateľa k porušeniu zmluvných povinností uplatniť zmluvnú 
pokutu:- za každé podstatné porušenie RD, definované v OPET a to vo výške 300 EUR,- za každé podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti uvedenej v tejto RD vo výške 250 EUR samostatne, tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
odstúpenie od príslušnej objednávky a/alebo RD.

19) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odstúpenie od RD nemá vplyv na povinnosti 
Dodávateľa týkajúce sa poskytovania záruky Tovarov, záručná doba trvá a plynie naďalej.

20) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ako aj číslo tejto RD a číslo príslušnej objednávky. Objednávateľ neposkytuje 
zálohy, ani preddavky na dodanie predmetu RD.

21) Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení RD fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

22) Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) Celková cena za poskytnuté plnenie predmetu zákazky musí zahŕňať všetky súvisiace náklady a výdavky za Tovar, 
dopravu na miesto plnenia, vyloženie Tovaru na konkrétne pracovisko určené Objednávateľom, balné, a iné.

24) Fakturovaná suma bude vychádzať z celkových skutočne, oprávnene a preukázateľne vynaložených nákladov a výdavkov 
za riadne poskytnuté plnenie.

25) V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla 
objednávateľa. Faktúry sú objednávateľovi doručované výlučne:

a) elektronicky e-mailom v PDF podobe na adresu: podatelna@mfsr.sk. Jeden e-mail môže obsahovať maximálne 1 PDF 
faktúru, maximálna veľkosť e-mailu je 10 MB. Faktúra PDF musí byť pridaná ako príloha k e-mailu. Prílohy k faktúre (dodací 
list, položkový súpis, preberací protokol atď.) sa nesmú odosielať ako samostatný súbor, musia byť súčasťou faktúry. Žiadne 
ďalšie prílohy (JPG, GIF atď.) nesmú byť súčasťou e-mailu; z bezpečnostných dôvodov budú zamietnuté   alebo

b) hodnoverne elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva. Adresa elektronickej schránky - UPVS ID: 
ico://sk/00151742. Jedna správa môže obsahovať maximálne jednu faktúru. Prílohy k faktúre sa nesmú odosielať ako 
samostatný súbor, musia byť súčasťou faktúry. Správa môže byť len vo formáte PDF, TXT, PNG, XML. Maximálna veľkosť 
všetkých objektov vložených do správy nemôže presiahnuť 33 MB.   Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za 
splnenú v deň, keď bude príslušná suma faktúry pripísaná na bankový účet   Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

26) Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, zákona 314/2001 Z. z. v platnom znení. Dodávateľ je 
povinný zabezpečiť, aby všetky osoby podieľajúce sa na plnení RD v priestoroch objednávateľa používali vhodné ochranné 
pracovné prostriedky. Zamestnanci Dodávateľa a všetky osoby podliehajúce sa na plnení tejto zmluvy sú povinný dodržiavať 
interné predpisy BOZP, s ktorými budú oboznámení riadne a včas pred začatím plnenia RD.

27) Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť realizáciou predmetu RD ani jej časti 
tretiu osobu. Dodávateľ je povinný vykonávať služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Ak Dodávateľ použije na 
plnenie svojich záväzkov tretiu osobu, Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu akoby plnil sám.

28) Objednávateľ potvrdí riadne poskytnutie objednaného plnenia podpisom preberacieho protokolu, v ktorom bude uvedený 
rozpis poskytnutého plnenia s uvedením dátumu poskytnutia a jeho množstva. Podpísaný preberací protokol za Objednávateľa
a Dodávateľa bude tvoriť prílohu faktúry. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru bezodkladne po podpísaní preberacieho 
protokolu a doručiť ju do sídla Objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený vystaviť faktúru, pokiaľ plnenie nebude poskytnuté 
riadne.

29)Objednávateľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti RD oboznámiť Dodávateľa s Pravidlami na riadenie 
prístupu tretích strán poskytujúcich služby pre Objednávateľa (ďalej iba „Pravidlá“). Dodávateľ je povinný tieto Pravidlá 
dodržiavať a zaväzuje s nimi oboznámiť a zabezpečiť ich dodržiavanie u všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení tejto RD; 
porušenie týchto Pravidiel je dôvodom na odstúpenie od tejto RD.

30) Ak sa v technickej špecifikácií odvoláva (priamo i nepriamo) na konkrétny typ výrobku, Objednávateľ umožňuje nahradiť 
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné 
požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, túto skutočnosť však musí preukázať Dodávateľ.
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Ppriloha - VNPZ.pdf Ppriloha - VNPZ.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 19 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 23 300,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124913

V Bratislave, dňa 18.01.2022 10:58:01
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Objednávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Peter Šesták - KANPEX
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124913


Zákazka


Identifikátor Z202124913


Názov zákazky Čistiace a hygienické potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318670


Dodávateľ


Obchodný názov Peter Šesták - KANPEX


IČO 11891581


Sídlo Vajnorská 108, Bratislava, 83104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 17.1.2022 11:28:40


Hash obsahu návrhu plnenia +EwyDL0Ki4chmcoF8ykOpZ/EvqZ4oxq95Fl0+plb8r4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Náš návrh je zhodný s požiadavkami obstarávateľa


Prílohy:
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