
Pol Názov materiálu Mer.
jedn

Množstvo/
12 mesiacov
orientačné 

Cena za m.j.
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

1 Mycia pasta na silne znečistené ruky, 
na odstraňovanie olejov a mazív z 
pokožky, s obsahom látok priaznivo 
pôsobiacich na pokožku v balení 
400-500g. Obsah látok rozpustných v 
etanole min.7%. 

ks 5000

2 Mydlo toaletné jednotlivo balené 100g ks 4500

3 Papier toaletný 2-vrstvový prírodný 
100% recykl., dĺžka min. 30m

ks 4500

4 Vysokoúčinný prací prášok do 
automatických pračiek na pracovné 
odevy silne znečistené od olejov, 
mazív a iných nečistôt, balenie do 
15kg

kg 1200

5 Tekutý koncentrovaný saponátový 
prípravok na umývanie riadu v balení 
500ml. Obsah látok rozpustných v 
etanole min.15%

ks 400

6 Práškový čistiaci prostriedok na 
čistenie riadu, keramiky, hygienických 
zariadení balenie 400g. Obsah látok 
rozpustných v etanole min.1,5%

ks 200

7 Tekutý saponátový čistiaci prostriedok 
s dezinfekčným účinkom v balení 1lit, 
na čistenie a dezinfekciu hygienických 
a sociálnych zariadení 

ks 160

8 Tekutý univerzálny koncentrovaný 
saponátový prípravok na umývanie 
podláh a iných povrchov balenie 1lit. 
Obsah látok rozpustných v etanole 
min.10%

ks 180

9 Sóda kryštalická balenie1kg ks 40

10 Dezinfekčný tekutý prostriedok na 
báze chlornanu sodného balenie 1lit 

ks 180

11 Metla ciroková 5 x šitá ks 30

12 Zmeták drevený na palicu 30cm ks 30

13 Násada na zmeták drevená 150cm ks 30

14 Práškový dezinfekčný prípravok na 
báze chlóru balenie 1kg 
(Chloramín T)

ks 30

15 Čistiaci prostriedok na okná balenie 
500ml

ks 100



16 Metla priemyselná s násadou 
(meracrin)

ks 150

17 Prachovka flanel 35x35cm ks 150

18 Handra mycia tkaná ks 120

19 Vysokoúčinný tekutý čistiaci 
prostriedok na odstraňovanie hrdze, 
vodného kameňa a usadenín z WC, 
umývadiel a keramiky balenie 500ml s 
obsahom kyseliny fosforečnej 
min.15%

ks 160

20 Krém na ruky s nechtíkovým 
výťažkom 100ml

ks 4000

21 Mazľavé mydlo 9kg ks 10

22 Tekuté mydlo v balení 5lit s obsahom 
látok rozpustných v etanole min.8%

ks 5

      Celkom bez DPH


