
Rámcová dohoda č. Z20228256_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Sídlo: Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30804191
DIČ: 2020880719
IČ DPH: Nie je reg.  platiteľom DPH. 
Bankové spojenie: IBAN: SK3081800000007000471111
Telefón: +421244889815

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BANCHEM, s.r.o.
Sídlo: Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO: 36227901
DIČ: 2020196563
IČ DPH: SK2020196563
Bankové spojenie: IBAN: SK82 1100 0000 0026 2110 5189
Telefón: 0905 399532

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov
Kľúčové slová: čistiace prostriedky
CPV: 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky;

 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad; 
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety; 33711900-6 - Mydlo; 33760000-5 - Toaletný 
papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky; 39224320-7 - Špongie; 39224330-0 - Vedrá; 
39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1. Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov

Funkcia

Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov so spektrom biocídnych účinkov na údržbu priestorov budov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Odstraňovač vodného kameňa čistiaci prostriedok na 
báze zmesi kyselín s vysokým stupňom antikoróznej 
ochrany, vhodný na čistenie v sanitárnej oblasti 
:Zloženie:neiónové povrchovo aktívne látky do 
5%,amfoterné povrchovo aktívne látky do 5 % kyselina 
fosforečná 21%, kyselina glykolová do 5%,kyselina 
amidosírová, dibutylhydrogenfosfát,

500ml 120 190

Čistič na silne znečistené povrchy .Špeciálny neutrálny 
čistič na umývanie a čistenie silne znečistených 
povrchov. Dobre odstraňuje zvyšky lepidiel, voskov, 
mastnotu, šmuhy po obuvi prípadne iné silné 
znečistenia.Má výraznú citrusovú vôňu. Vhodný aj na 
hliníkové povrchy.Zloženie aniónové povrchovo aktívne 
látky 5-15%

1l 40 80
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Čistiaci prostriedok na odstránenie pripálenín s 
mechanickým rozprašovačom Zloženie:Trietanolamín 5- 
15%, hydroyid sodný 5 – 15%, aniónové povrchovo 
aktívne látky. , antikorózne prísady,

500ml 350 678

Čistič na okná Alkoholový kontaktný čistič na okná 
,zrkadlá a lesklé povrchy .Zloženie: aniónové povrchovo 
aktívne látky do 5%, 1-metoxypropán-2-ol , propán-2-ol ,
vonná látka

5l 25 45

Čistič na okná s mechanickým rozprašovačom 
Alkoholový kontaktný čistič na okná ,zrkadlá a lesklé 
povrchy .Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky do 
5%, 1-metoxypropán-2-ol , propán-2-ol , vonná látka

500ml 200 400

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok s mentolovou vôňou 
čistiaci a dezinfekčný prípravok v tabletkovej forme 
balenie 40 tbl x 4 g. Zloženie : troklozén- 
nátrium>25%hydrogenuhličitan sodný >25% kyselina 
adipová

160g 20 50

Prípravok na odstraňovanie plesní s MR 
Zloženie:Chlórnan sodný <5%, hydroxid sodný<5%, oxid
titaničitý, chlorid strieborný

500ml 120 235

Čistič sifónov granulát rozpúšťa kuchynské odpady, 
vlasy, tuk, papier v odpadoch. Zloženie: Hydroxid sodný 
90%

500g 150 300

Tekutý dezinfekčný prostriedok na báze chlóru určený 
na dezinfekciu plôch. MR Kuchynský a kúpeľňový čistič, 
odstraňuje mastné škvrny Má výbornú odmasťovaciu 
schopnosť a dezinfekčnú účinnosť aj na biologické 
prímesi v znečistení.Zloženie: Množstvo účinnej látky v 
100 ml prípravku: aktívny chlór/ aktivní chlor 2 
g.Chlórnan sodný<5%, hydroxid sodný<5%neiónové 
povrchovo aktívne látky<5%, prídavné látky. 
Dezinfekčná účinnosť: Má baktericídny, 
sporicídny,fungicídny a vírucidný účinok dokladovať 
testom

500ml 120 200

Toaletný čistič chlórový, gélovej konzistencie so 
zníženou stekavosťou Zloženie:aniónové 
povrchovoaktívne látky 5-15%, bieliaci prostriedok na 
báze chlóru, chlórnan sodný menej ako 3 %, hydroxid 
sodný menej ako 1 %, fosfáty menej ako 5 %

750ml 400 750

Koncentrovaný saponát na ručné umývanie riadu s 
antibakteriálnou zložkou,vyznačujúci sa intenzívnou 
odmasťovacou schopnosťou, príjemnou, pachy 
absorbujúcou vôňou a vysokým obsahom látok na 
ochranu pokožky. Neobsahuje fosfáty a je biologicky 
odbúrateľný.Neobsahuje látky živočíšneho pôvodu. 
Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 15%, 
neiónové a amfolytické povrchovo aktívne látky do 5%, 
konzervačná látka ( 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), 
vonné látky ( Limonene), triklozan, farbivo

1l 150 320

Koncentrovaný saponát na ručné umývanie riadu s 
antibakteriálnou zložkou vyznačujúci sa intenzívnou 
odmasťovacou schopnosťou, príjemnou, pachy 
absorbujúcou vôňou a vysokým obsahom látok na 
ochranu pokožky. Neobsahuje fosfáty a je biologicky 
odbúrateľný.Neobsahuje látky živočíšneho pôvodu. 
Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 15%, 
neiónové a amfolytické povrchovo aktívne látky do 5%, 
konzervačná látka ( 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), 
vonné látky ( Limonene), triklozan, farbivo

5l 80 160
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Udržiavací sanitárny čistič udržiavací, šetrný, 
profesionálny kyselinový čistič s obsahom kyseliny 
citrónovej na toalety, pisoáre, kúpeľne, umyvárne a 
práčovne, vhodný na všetky kyselinovzdorné povrchy. 
Dobre odstraňuje vodný kameň, ale najmä močový 
kameň a s ním súvisiaci zápach, hrdzu a iné pre toalety 
bežné usadeniny anorganického pôvodu. Má dobrý 
dezodoračný účinok. Zloženie: do 5%: aniónové 
povrchovo aktívne látky, kyselina citrónová. Prídavné 
látky, parfum, farbivo

5l 12 24

Radikálny sanitárny čistič profesionálny základný 
kyselinový čistič neobsahujúci kyselinu soľnú, na všetky 
kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti s 
dezinfekčným účinkom.Rozpúšťa vodný kameň, 
cementové a oxidačné nánosy. Je vhodný na čistenie 
ručnou aj strojovou metódou Zloženie: 10%: kyselina 
fosforečná. Do 5%: neiónové povrchovo aktívne látky. 
5-15%: kyselina amidosulfónová.

1l 6 12

Radikálny sanitárny čistič profesionálny základný 
kyselinový čistič neobsahujúci kyselinu soľnú, na všetky 
kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti s 
dezinfekčným účinkom.Rozpúšťa vodný kameň, 
cementové a oxidačné nánosy. Je vhodný na čistenie 
ručnou aj strojovou metódou Zloženie: 10%: kyselina 
fosforečná. Do 5%: neiónové povrchovo aktívne látky. 
5-15%: kyselina amidosulfónová.

5l 150 310

Čistič na odstránenie vápenatých usadenín s octom 
vhodný do kávovarov, kanvíc, pračiek a umývačiek s 
octom Zloženie: menej ako 5%: neiónové povrchovo 
aktívne látky, menej ako 5% amfotérne povrchovo 
aktívne látky, 5% alebo viac, ale menej ako 15%: 
kyselina trihydrogénfosforečná, menej ako 5% kyselina 
amidosírová, kyselina glykolová, kyselina octová, parfum

750ml 500 980

Sanitárny  gélový kyslý čistiaci prostriedok na toalety s 
rýchlym a spoľahlivým dezinfekčným účinkom.Zloženie: :
Kyselina chlorovodíková 31-35%), organický nosič 
kyseliny, neiónové povrchovo aktívne látky do 5 %, 
prídavné látky, vonné látky ( Hexylcinnamal), 
dezinfekčný prostriedok.

750ml 70 130

Tekutý čistiaci krém s dezinfekčnou zložkou 
Zloženie:<5%aniónové povrchovo aktívne 
látky,<5%neiónové povrchovo aktívne látky vonné 
látky:CITRAL,D-LIMONENE, konzervačné činidlo: 
bronopol, dezinfekčná prísada: chlorid strieborný 1,143g/

600g 150 320

Škrob na prádlo. Je určený na všetky druhy vlákien. 
Môže byť použitý na ručné pranie i na pranie v 
automatických práčkach. Obnovuje belosť a oživuje 
farby.

500ml 120 240

Abrazívny prášok s dezinfekčným účinkom Teny + 
modrý efekt práškový čistič s dezinfekčným a bieliacim 
účinkom .

400g 300 595

Spray na nábytok a monitory LCD s antistatickým 
účinkom . 350ml 150 300

Spray na ničenie hmyzu Insekticídny spray na ničenie 
lietajúceho a lezúceho hmyzu Zloženie: cifenotrin 
1,5g/kg, d-trans -tetranetrín 1,5g/kg

400ml 50 100

Mazľavé mydlo 9kg 15 30

Sóda kryštalická Prípravok na zmäkčovanie vody, na 
namáčanie veľmi znečistených odevov (montérky), 
pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke

1kg 60 120

Soľ tabletovaná na upravu vody do zmäkčovačov . Soľ 
tabletovaná balená po 25kg v PE vreciach, priemer 
tabletky 25mm

25kg 24 45

Tekuté mydlo krémové do dávkovačov s antibakteriálnou
zložkou 5l 120 250
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Krém ochranný na ruky s obsahom aloe vera 
,oliva,mandľa a nechtík 100ml 100ml 300 620

Potravinová hliníková fólia Rozmer : 0,45x150 m ks 30 55

WC kefa s nádobou UH ks 70 100

Zmeták na podlahu UH s násadou na závit dĺžka vlasu 8
cm, spodná plocha štetín metly 32 x 8 cm veľmi husté 
štetiny a dlhé štetiny

ks 20 40

Drátenka plastová 3ks/balenie hmotnosť balenia 22g balenie 100 190

Tablety do umývačky riadu  60ks  vynikajúci čistiaci efekt
s vysokým leskom umytého riadu, poradí si aj s ťažko 
odstrániteľnými zvyškami

balenie 10 30

Soľ do umývačky riadu 4kg ks 12 20

Potravinová fólia Rozmer: 300 m x 45 cm ks 30 55

Metla ciroková s drevenou násadou 140cm  5x šitá ks 40 80

Mikroténové sáčky Rozmer 20x30 cm, 0,012 my50 
ks/bal extra strong balenie 1600 3000

Mikroténové tašky nosnosť  10kg 100ks v bal. bal 200 400

Mikroténové tašky 5kg  v rolke/200 ks extra strong rolka 1000 2000

Mikroutierka Color rozmer: 40x40 cm, hmotnosť 250g ks 60 120

Osviežovač vzduchu-spray 300ml ks 200 400

Lopatka a metličkou UH zberná plocha lopatky : šírka 20
cm, hĺbka 19 cm,dĺžka vlasu 5,5 cm, celková dĺžka 
metličky 28 cm

ks 50 85

Utierka Superclear 5 farieb zloženie: 80%viskóza, 20% 
polypropylén rozmer 40x35 cm ks 1000 2100

Špongia Jumbo na riad tvar. nebalená rozmer: 15x7x4,5 
cm hmotnosť :16g ks 125 250

Špongia na riad tvarovaná 5 ks Rozmer: 9 x7x4,5 cm 
hmotnosť bal. 50G balenie 500 980

Sáčky do koša mikroténové Rozmer 49x60 7 mikr. číre 
50ks rol/ rolka 400 800

Sáčky do koša mikroténové Rozmer 50x60 11 mikr. 
biele zaťahovacie 20ks / rol rolka 650 1200

Sáčky do koša PE Rozmer 50x60 30 mikr. Čierne 25 ks/ 
rol rolka 1800 3500

Odpadové vrece PE 70x110 40 mikr. Čierne 25ks/rol rolka 800 1550

Prachovka plienková Lenka 40x40 cm 100% BA ks 60 120

Toaletný papier biely celulóza 3 vrstvy celulóza 250 
útržkov kotúč 720 1300

Toaletný papier Jumbo Celulóza 28 cm biely 2 vrstvy kotúč 432 850

Servítky biele 100ks/balenie jedna vrstva balenie 3000 5900

Skladané papierové utierky ZZ 1 vrstva, recykl.šedé 
5000ks v kart. karton 90 200

Plastové kelímky s viečkom na jednorazové použitie s 
objemom 210ml ks 12000 20000

Kôš odpadkový 12L plastový hranatý ks 40 80

Hliníková tyč 140cmpr.23,5mm k držiaku mopu ks 20 40

Držiak na mop  Masterfix profesionál rozmer 40x11 cm, 
magnetický ks 20 40

Upratovací vozík vysokoodolný tvrdený plast, vedro 
24Lmodré, vedro 16Lčervené, žmýkač mopu s bočným 
odtokom vody,2x nádoba 16L, vedierka 2x10 l, držiak na
plastové vrece 1x120L,priemer koliesok 100mm celové 
rozmery: d.š.v.1350x680x1100mm

ks 5 15
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Zvon gumový na čistenie odpadových rúr, s drevenou 
rúčkou, ks 20 40

Stierka na okná kovová, 45cm ks 30 60

Teleskopická ručka  k okennej stierke 2x100cm ks 30 60

Násada drevená 120cm na podlahovú stierku ks 10 20

Stierka na podlahu 75cm ks 10 20

Kartáč - ryžák 20cm, ručná kefa ks 20 40

Ryžák + drevená rukoväť  120cm  na čistenie podlahy a 
silne znečistené plochy ks 10 20

Špongiová utierka s mimoriadnu savosťou, 3ks/balenie 
rozmer 15x18cm ks 120 250

Hydroxid sodný 98% 1 kg kg 60 90

Oprašovač  dúhový, antistatický s teleskopickou ručkou ks 20 40

Teleskopická rúčka 120cm k ometaciemu kartáču 
oválnemu ks 10 20

Ometací kartáč, oválny oválny kartáč s dlhými vláknami 
na vymetanie prachu a pavučín vo výškach ks 10 20

Čistiaca pasta na ruky 500g ks 50 85

Klasické gumené rukavice latexové na ochranu rúk pri 
upratovaní veľ. S,M,L,XL ks 30 80

Vedro na vodu plastové, objem 10l ks 30 55

Handra na podlahu netkaná bavlna, 50x60cm ks 50 80

Tekutý čistiaci dezinfekčný prípravok na báze KAZ so 
zabrzdenou penivosťou neobsahuje aldehydy a chlor. 
Vhodný na použitie v potravinárstve. Spektrum účinku 
baktericidný a fungicidný. Balenie 500ml s mechanickým
rozprašovačom

ks 250 500

Dávkovač na tekuté mydlo objem 900ml tvrdený ABS 
plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným priezorom 
umožňujúcim kontrolu množstva náplne max.rozmer: v 
250/š 115/h 115

ks 20 40

Dávkovač na gél objem 900ml tvrdený ABS plast, 
uzamykateľný,vybavený priehľadným priezorom 
umožňujúcim kontrolu množstva náplne max.rozmer: v 
250/š 115/h 115

ks 20 40

Zásobník na toaletný papier  JUmbo 28cm  tvrdený ABS 
plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným priezorom 
umožňujúcim kontrolu množstva náplne

ks 20 40

Zásobník na skladané papierové utierky ZZ  tvrdený 
ABS plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným 
priezorom umožňujúcim kontrolu množstva náplne 
max.rozmer: v 265/š 290/h 145

ks 20 40

MOP FIX 40 cm bavlnený z rady profi, určený pre fixové 
držiaky,má husto pretkávanú priadzu 40cm-11radov, je 
testovaný na min.počet pracích cyklov 500,znesie 
vyvárku, vyrobený technológiou vďaka ktorej nepúšťa 
oká, uzlíkový

ks 60 115

Mop FIX Micro 40 cm biely z rady profi, určený pre 
fixové držiaky,má husto pretkávanú micro priadzu 40cm 
testovaný na min.počet pracích cyklov 300 je odolný voči
lúhom a kyselinám , znesie aj vyvárku, účinný na sucho, 
vlhko aj mokro

ks 60 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej 
dohody - najviac 1x mesačne

Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode

Faktúra za dodanú časť predmetu plnenia musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH 
danej položky, celkovú cenu dodanej položky, celkovú cenu za dodanie osobitne požadovaného množstva položiek - časti 
predmetu zmluvy.

Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite.

Poškodený tovar bude vrátený dodávateľovi.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

V prípade reklamácie je dodávateľ povinný prevziať reklamovaný tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

Požadujeme dodať originálny (predpísaný) tovar.

Ekvivalenty budú predložené na schválenie do 7 dní od uzavretia zmluvy , objednávateľ ich musí pred dodaním schváliť. 
Funkcia predmetu zákazky je definovaná. V prípade nedodania, objednávateľ tovar neprevezme a udelí negatívnu referenciu.

Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.

Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať a odobrať nižšie množstvá jednotlivých tovarov.

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Dodávateľ bude garantovať rovnakú cenu jednotlivých položiek po celú dobu platnosti dohody. Dohoda bude platná do 
vyčerpania hodnoty zákazky.

Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade potreby objednať aj iný ako vysúťažený tovar z ponuky komplexného cenníka 
dodávateľa.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a 
dáva objednávateľovi právo odstúpiť od zmluvy/dohody.

Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy, potvrdenie, že nie je v reštrukturalizácii, a 
to v prípade ak tento údaj nemá zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Dodávateľ v prípade dodania ekvivalentu dodá platné Vyhlásenie o zhode daného výrobku, ktorý preukazuje zhodnosť 
ekvivalentu s požadovanými parametrami výrobku, s doplňujúcimi dokladmi k nemu, resp. certifikáty vydané autorizovanými 
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobku.

Dodávateľ je povinný do 7 pracovných dní od uzavretia RD zaslať objednávateľovi vzorky a to 1 ks z každej položky predmetu 
zmluvy,registračné číslo CCHLP,doklad z certifikovaného laboratória o deklarovanom biocídnom účinku,správu o bezpečnosti 
kozmetického výrobku.

Ak požadované doklady a vzorky nebudú doručené v stanovenom termíne alebo predložené doklady a vzorky nebudú v 
súlade s požiadavkami Objednávateľa,tento si vyhradzuje právo ukončiť s Dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z 
dôvodu podstatného porušenia povinností Dodávateľa.

S dodávateľom ktorý má v registri referencií za rok2019, 2020, 2021  negatívnu referenciu nebude uzatvorená zmluva. 
Obstarávateľ požaduje aby dodávateľ bol držiteľom ISO 9001:2008 certifikát "Systém manažérstva kvality" t.j. Q.M.S.ISO 
14001:2004 certifikát " Systém environmentálneho manažérstva" t.j. E.M.S.

Pokiaľ výrobca konkrétny druh tovaru v priebehu platnosti RD akostne inovuje tak, že ním nahrádza pôvodný druh tovaru ktorý
bol predmetom zákazky, takáto inovácia nie je považovaná za rozšírenie sortimentu  RD.

Z dôvodu zákonných obmedzení na strane Objednávateľa, dodatkom k zmluve je možné dohodnúť rozšírenie alebo výmenu 
sortimentu,ktorý bol hodnotený v zmysle ZOV iba v prípade, že nedôjde k navýšenie či prečerpaniu dojednaného finančného 
limitu.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Podbrezovská 28

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: ako 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 34 767,16 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 41 720,59 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228256

V Bratislave, dňa 08.08.2022 10:38:03

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BANCHEM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228256


Zákazka


Identifikátor Z20228256


Názov zákazky Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327354


Dodávateľ


Obchodný názov BANCHEM, s.r.o.


IČO 36227901


Sídlo Rybný trh 332/9, Dunajská Streda, 92901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.8.2022 8:10:30


Hash obsahu návrhu plnenia RrPa6T951CelamUkK4OTPg6Q12GKoeg2OP2ES95srDk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Odstraňovač vodného kameňa čistiaci prostriedok na báze zmesi kyselín s vysokým stupňom
antikoróznej ochrany, vhodný na čistenie v sanitárnej oblasti :Zloženie:neiónové povrchovo aktívne
látky do 5%,amfoterné povrchovo aktívne látky do 5 % kyselina fosforečná 21%, kyselina glykolová do
5%,kyselina amidosírová, dibutylhydrogenfosfát, 500ml 120 190
Čistič na silne znečistené povrchy .Špeciálny neutrálny čistič na umývanie a čistenie silne
znečistených povrchov. Dobre odstraňuje zvyšky lepidiel, voskov, mastnotu, šmuhy po obuvi prípadne
iné silné znečistenia.Má výraznú citrusovú vôňu. Vhodný aj na hliníkové povrchy.Zloženie aniónové
povrchovo aktívne látky 5-15% 1l 40 80
Čistiaci prostriedok na odstránenie pripálenín s mechanickým rozprašovačom Zloženie:Trietanolamín
5- 15%, hydroyid sodný 5 – 15%, aniónové povrchovo aktívne látky. , antikorózne prísady, 500ml 350
678
Čistič na okná Alkoholový kontaktný čistič na okná ,zrkadlá a lesklé povrchy .Zloženie: aniónové
povrchovo aktívne látky do 5%, 1-metoxypropán-2-ol , propán-2-ol , vonná látka 5l 25 45
Čistič na okná s mechanickým rozprašovačom Alkoholový kontaktný čistič na okná ,zrkadlá a lesklé
povrchy .Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky do 5%, 1-metoxypropán-2-ol , propán-2-ol , vonná
látka 500ml 200 400
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok s mentolovou vôňou čistiaci a dezinfekčný prípravok v tabletkovej
forme balenie 40 tbl x 4 g. Zloženie : troklozén- nátrium>25%hydrogenuhličitan sodný >25% kyselina
adipová 160g 20 50
Prípravok na odstraňovanie plesní s MR Zloženie:Chlórnan sodný <5%, hydroxid sodný<5%, oxid
titaničitý, chlorid strieborný 500ml 120 235
Čistič sifónov granulát rozpúšťa kuchynské odpady, vlasy, tuk, papier v odpadoch. Zloženie: Hydroxid
sodný 90% 500g 150 300
Tekutý dezinfekčný prostriedok na báze chlóru určený na dezinfekciu plôch. MR Kuchynský a
kúpeľňový čistič, odstraňuje mastné škvrny Má výbornú odmasťovaciu schopnosť a dezinfekčnú
účinnosť aj na biologické prímesi v znečistení.Zloženie: Množstvo účinnej látky v 100 ml prípravku:
aktívny chlór/ aktivní chlor 2 g.Chlórnan sodný<5%, hydroxid sodný<5%neiónové povrchovo aktívne
látky<5%, prídavné látky. Dezinfekčná účinnosť: Má baktericídny, sporicídny,fungicídny a vírucidný
účinok dokladovať testom 500ml 120 200
Toaletný čistič chlórový, gélovej konzistencie so zníženou stekavosťou Zloženie:aniónové
povrchovoaktívne látky 5-15%, bieliaci prostriedok na báze chlóru, chlórnan sodný menej ako 3 %,
hydroxid sodný menej ako 1 %, fosfáty menej ako 5 % 750ml 400 750
Koncentrovaný saponát na ručné umývanie riadu s antibakteriálnou zložkou,vyznačujúci sa
intenzívnou odmasťovacou schopnosťou, príjemnou, pachy absorbujúcou vôňou a vysokým obsahom
látok na ochranu pokožky. Neobsahuje fosfáty a je biologicky odbúrateľný.Neobsahuje látky
živočíšneho pôvodu. Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 15%, neiónové a amfolytické
povrchovo aktívne látky do 5%, konzervačná látka ( 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), vonné látky
( Limonene), triklozan, farbivo 1l 150 320
Koncentrovaný saponát na ručné umývanie riadu s antibakteriálnou zložkou vyznačujúci sa
intenzívnou odmasťovacou schopnosťou, príjemnou, pachy absorbujúcou vôňou a vysokým obsahom
látok na ochranu pokožky. Neobsahuje fosfáty a je biologicky odbúrateľný.Neobsahuje látky
živočíšneho pôvodu. Zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky 5 – 15%, neiónové a amfolytické







povrchovo aktívne látky do 5%, konzervačná látka ( 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), vonné látky
( Limonene), triklozan, farbivo 5l 80 160
Udržiavací sanitárny čistič udržiavací, šetrný, profesionálny kyselinový čistič s obsahom kyseliny
citrónovej na toalety, pisoáre, kúpeľne, umyvárne a práčovne, vhodný na všetky kyselinovzdorné
povrchy. Dobre odstraňuje vodný kameň, ale najmä močový kameň a s ním súvisiaci zápach, hrdzu a
iné pre toalety bežné usadeniny anorganického pôvodu. Má dobrý dezodoračný účinok. Zloženie: do
5%: aniónové povrchovo aktívne látky, kyselina citrónová. Prídavné látky, parfum, farbivo 5l 12 24
Radikálny sanitárny čistič profesionálny základný kyselinový čistič neobsahujúci kyselinu soľnú, na
všetky kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti s dezinfekčným účinkom.Rozpúšťa vodný kameň,
cementové a oxidačné nánosy. Je vhodný na čistenie ručnou aj strojovou metódou Zloženie: 10%:
kyselina fosforečná. Do 5%: neiónové povrchovo aktívne látky. 5-15%: kyselina amidosulfónová. 1l 6
12
Radikálny sanitárny čistič profesionálny základný kyselinový čistič neobsahujúci kyselinu soľnú, na
všetky kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti s dezinfekčným účinkom.Rozpúšťa vodný kameň,
cementové a oxidačné nánosy. Je vhodný na čistenie ručnou aj strojovou metódou Zloženie: 10%:
kyselina fosforečná. Do 5%: neiónové povrchovo aktívne látky. 5-15%: kyselina amidosulfónová. 5l
150 310
Čistič na odstránenie vápenatých usadenín s octom vhodný do kávovarov, kanvíc, pračiek a
umývačiek s octom Zloženie: menej ako 5%: neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5%
amfotérne povrchovo aktívne látky, 5% alebo viac, ale menej ako 15%: kyselina trihydrogénfosforečná,
menej ako 5% kyselina amidosírová, kyselina glykolová, kyselina octová, parfum 750ml 500 980
Sanitárny gélový kyslý čistiaci prostriedok na toalety s rýchlym a spoľahlivým dezinfekčným
účinkom.Zloženie: : Kyselina chlorovodíková 31-35%), organický nosič kyseliny, neiónové povrchovo
aktívne látky do 5 %, prídavné látky, vonné látky ( Hexylcinnamal), dezinfekčný prostriedok. 750ml 70
130
Tekutý čistiaci krém s dezinfekčnou zložkou Zloženie:<5%aniónové povrchovo aktívne
látky,<5%neiónové povrchovo aktívne látky vonné látky:CITRAL,D-LIMONENE, konzervačné činidlo:
bronopol, dezinfekčná prísada: chlorid strieborný 1,143g/ 600g 150 320
Škrob na prádlo. Je určený na všetky druhy vlákien. Môže byť použitý na ručné pranie i na pranie v
automatických práčkach. Obnovuje belosť a oživuje farby. 500ml 120 240
Abrazívny prášok s dezinfekčným účinkom Teny + modrý efekt práškový čistič s dezinfekčným a
bieliacim účinkom . 400g 300 595
Spray na nábytok a monitory LCD s antistatickým účinkom . 350ml 150 300
Spray na ničenie hmyzu Insekticídny spray na ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu Zloženie:
cifenotrin 1,5g/kg, d-trans -tetranetrín 1,5g/kg 400ml 50 100
Mazľavé mydlo 9kg 15 30
Sóda kryštalická Prípravok na zmäkčovanie vody, na namáčanie veľmi znečistených odevov
(montérky), pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke 1kg 60 120
Soľ tabletovaná na upravu vody do zmäkčovačov . Soľ tabletovaná balená po 25kg v PE vreciach,
priemer tabletky 25mm 25kg 24 45
Tekuté mydlo krémové do dávkovačov s antibakteriálnou zložkou 5l 120 250
Krém ochranný na ruky s obsahom aloe vera ,oliva,mandľa a nechtík 100ml 100ml 300 620
Potravinová hliníková fólia Rozmer : 0,45x150 m ks 30 55
WC kefa s nádobou UH ks 70 100
Zmeták na podlahu UH s násadou na závit dĺžka vlasu 8 cm, spodná plocha štetín metly 32 x 8 cm
veľmi husté štetiny a dlhé štetiny ks 20 40
Drátenka plastová 3ks/balenie hmotnosť balenia 22g balenie 100 190
Tablety do umývačky riadu 60ks vynikajúci čistiaci efekt s vysokým leskom umytého riadu, poradí si aj
s ťažko odstrániteľnými zvyškami balenie 10 30
Soľ do umývačky riadu 4kg ks 12 20
Potravinová fólia Rozmer: 300 m x 45 cm ks 30 55
Metla ciroková s drevenou násadou 140cm 5x šitá ks 40 80
Mikroténové sáčky Rozmer 20x30 cm, 0,012 my50 ks/bal extra strong balenie 1600 3000
Mikroténové tašky nosnosť 10kg 100ks v bal. bal 200 400
Mikroténové tašky 5kg v rolke/200 ks extra strong rolka 1000 2000
Mikroutierka Color rozmer: 40x40 cm, hmotnosť 250g ks 60 120
Osviežovač vzduchu-spray 300ml ks 200 400
Lopatka a metličkou UH zberná plocha lopatky : šírka 20 cm, hĺbka 19 cm,dĺžka vlasu 5,5 cm, celková
dĺžka metličky 28 cm ks 50 85
Utierka Superclear 5 farieb zloženie: 80%viskóza, 20% polypropylén rozmer 40x35 cm ks 1000 2100
Špongia Jumbo na riad tvar. nebalená rozmer: 15x7x4,5 cm hmotnosť :16g ks 125 250
Špongia na riad tvarovaná 5 ks Rozmer: 9 x7x4,5 cm hmotnosť bal. 50G balenie 500 980
Sáčky do koša mikroténové Rozmer 49x60 7 mikr. číre 50ks rol/ rolka 400 800
Sáčky do koša mikroténové Rozmer 50x60 11 mikr. biele zaťahovacie 20ks / rol rolka 650 1200







Sáčky do koša PE Rozmer 50x60 30 mikr. Čierne 25 ks/ rol rolka 1800 3500
Odpadové vrece PE 70x110 40 mikr. Čierne 25ks/rol rolka 800 1550
Prachovka plienková Lenka 40x40 cm 100% BA ks 60 120
Toaletný papier biely celulóza 3 vrstvy celulóza 250 útržkov kotúč 720 1300
Toaletný papier Jumbo Celulóza 28 cm biely 2 vrstvy kotúč 432 850
Servítky biele 100ks/balenie jedna vrstva balenie 3000 5900
Skladané papierové utierky ZZ 1 vrstva, recykl.šedé 5000ks v kart. karton 90 200
Plastové kelímky s viečkom na jednorazové použitie s objemom 210ml ks 12000 20000
Kôš odpadkový 12L plastový hranatý ks 40 80
Hliníková tyč 140cmpr.23,5mm k držiaku mopu ks 20 40
Držiak na mop Masterfix profesionál rozmer 40x11 cm, magnetický ks 20 40
Upratovací vozík vysokoodolný tvrdený plast, vedro 24Lmodré, vedro 16Lčervené, žmýkač mopu s
bočným odtokom vody,2x nádoba 16L, vedierka 2x10 l, držiak na plastové vrece 1x120L,priemer
koliesok 100mm celové rozmery: d.š.v.1350x680x1100mm ks 5 15
Zvon gumový na čistenie odpadových rúr, s drevenou rúčkou, ks 20 40
Stierka na okná kovová, 45cm ks 30 60
Teleskopická ručka k okennej stierke 2x100cm ks 30 60
Násada drevená 120cm na podlahovú stierku ks 10 20
Stierka na podlahu 75cm ks 10 20
Kartáč - ryžák 20cm, ručná kefa ks 20 40
Ryžák + drevená rukoväť 120cm na čistenie podlahy a silne znečistené plochy ks 10 20
Špongiová utierka s mimoriadnu savosťou, 3ks/balenie rozmer 15x18cm ks 120 250
Hydroxid sodný 98% 1 kg kg 60 90
Oprašovač dúhový, antistatický s teleskopickou ručkou ks 20 40
Teleskopická rúčka 120cm k ometaciemu kartáču oválnemu ks 10 20
Ometací kartáč, oválny oválny kartáč s dlhými vláknami na vymetanie prachu a pavučín vo výškach ks
10 20
Čistiaca pasta na ruky 500g ks 50 85
Klasické gumené rukavice latexové na ochranu rúk pri upratovaní veľ. S,M,L,XL ks 30 80
Vedro na vodu plastové, objem 10l ks 30 55
Handra na podlahu netkaná bavlna, 50x60cm ks 50 80
Tekutý čistiaci dezinfekčný prípravok na báze KAZ so zabrzdenou penivosťou neobsahuje aldehydy a
chlor. Vhodný na použitie v potravinárstve. Spektrum účinku baktericidný a fungicidný. Balenie 500ml s
mechanickým rozprašovačom ks 250 500
Dávkovač na tekuté mydlo objem 900ml tvrdený ABS plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným
priezorom umožňujúcim kontrolu množstva náplne max.rozmer: v 250/š 115/h 115 ks 20 40
Dávkovač na gél objem 900ml tvrdený ABS plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným priezorom
umožňujúcim kontrolu množstva náplne max.rozmer: v 250/š 115/h 115 ks 20 40
Zásobník na toaletný papier JUmbo 28cm tvrdený ABS plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným
priezorom umožňujúcim kontrolu množstva náplne ks 20 40
Zásobník na skladané papierové utierky ZZ tvrdený ABS plast, uzamykateľný,vybavený priehľadným
priezorom umožňujúcim kontrolu množstva náplne max.rozmer: v 265/š 290/h 145 ks 20 40
MOP FIX 40 cm bavlnený z rady profi, určený pre fixové držiaky,má husto pretkávanú priadzu
40cm-11radov, je testovaný na min.počet pracích cyklov 500,znesie vyvárku, vyrobený technológiou
vďaka ktorej nepúšťa oká, uzlíkový ks 60 115
Mop FIX Micro 40 cm biely z rady profi, určený pre fixové držiaky,má husto pretkávanú micro priadzu
40cm testovaný na min.počet pracích cyklov 300 je odolný voči lúhom a kyselinám , znesie aj vyvárku,
účinný na sucho, vlhko aj mokro ks 60 120


Prílohy:
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