
Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
č. 15-17, 946 03 Kolárovo. 

RÁMCOVÁ DOHODA 
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kupujúci: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie 
IBAN: 
Email: 
Telefón: 
(ďalej len „Kupujúci") 
a 
Predávajúci: 
Obchodné meno: S E E TRADE, s.r.o. 
Sídlo: Pri Tehelni 4 
Štatutárny zástupca: Zoltán Silva - konateľ 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 
ul. Partizánska č. 15-17,946 03 Kolárovo 
Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ 
31824633 
2021015876 
VÚB a.s. pobočka Kolárovo 
SK1302000000001783841256 
zpskolarovo@gmail.com  
035/7772292 

ICO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Email: 
Telefón: 
(ďalej len „ Predávajúci ") 
( ďalej len „ Zmluvné strany") 

36354732 
2022179896 
SK2022179896 
Obchodnom registri, Okresného súdu Nitra, vložka č. 18018/N 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK2809000000000223062057 
office@seetrade.sk  
036/6305850 

PREAMBULA 

Kupujúci vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejné obstarávanie 
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní , predmetom ktorého bol 
predmet zákazky tovar pod názvom: 

i 
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Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
č. 15-17, 946 03 Kolárovo. 

39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, 
domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 

9800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 
39830000-9 Čistiace výrobky 
39831000-6 Pracie prostriedky 

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na 
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného postupu zadávania 
zákazky, keďže ponuka predávajúceho bola vyhodnotená vo verejnom obstarávaní ako 
úspešná , zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej dohody ( ďalej len „Dohoda „) 
prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prioritou je riadne a včasné plnenie tejto Dohody 
akékoľvek prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešiť tak, aby žiadnym 
spôsobom nebolo porušené jej riadne a včasné plnenie. 

4. Podkladom na uzavretie Dohody je ponuka úspešného uchádzača Príloha č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody, predložená do verejného obstarávania na dodanie 
tovaru pod názvom: 39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), 
zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 
9800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 
39830000-9 Čistiace výrobky 
39831000-6 Pracie prostriedky 

v 

Článok č. 1 
Predmet plnenia a kvalita plnenia 

1. Predmetom plnenia je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na adresu: 
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska č. 15-17, 946 
03 Kolárovo Slovenská republika a na základe Čiastkových objednávok ( ďalej 
len „objednávka") na predmet plnenia a v špecifikácii, kvalitatívnych a 
kvantitatívnych parametroch, ako i kalkulácie ceny, uvedenej v Prílohe č. 1 tovar, 
(ďalej ako „tovar" alebo „predmet kúpy") 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v prílohe č. 1, tejto Dohody 
spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a 
ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke a faktúra. 

3. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy 
prevziať, poskytnúť dojednanú súčinnosť a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa 
jednotkových cien, uvedených v Prílohe č.l tejto Dohody. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi 
predpismi oprávnený dodávať tovar kupujúcemu. 
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Článok 2 
Doba platnosti rámcovej dohody 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na (48) mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 18 500 eur bez 
DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Tovar bude predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia rámcovej dohody, 
na základe objednávok kupujúceho. 

Článok 3 
Cena 

1. Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 
cenách. V cene sú zahrnuté aj náklady na súvisiace služby - doprava, vykládka. 

2. Jednotkové ceny podľa Prílohy č.l tejto Dohody sú konečné a nemenné, s možnosťou 
ich úpravy pri zákonnej zmene sadzby DPH. 

3. Finančný limit na obdobie plnenia zmluvy 48 mesiacov je konečná a nemožno ho v 
priebehu zmluvného vzťahu meniť, množstvo tovaru je len predbežné na základe 
predchádzajúceho obdobia. 
Cena bez DPH 18 425,40 eur 
20% sadzba DPH 3 685,08 eur 
Cena plnenia s DPH 22 110,48 eur 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Dohody bude garantovať ceny 
predmetu kúpy uvedené v Prílohe č.l, tejto Dohody. Nedodržanie zmluvne 
dojednaných cien predávajúcim sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

5. Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho o realizovaných akciách a 
mimoriadnych zľavách na tovar a tieto premietnuť do ceny dodávok. 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 10b zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie , bude povinne určovať 
cenu s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu , pričom 
ak sú ceny na trhu nižšie než cena určená rámcovou dohodou, alebo spôsobom podľa 
rámcovej dohody je povinný určiť cenu najviac v sume priemeru medzi troma 
najnižšími cenami zistenými na trhu. 

Článok 4 
Miesto, termín a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia je: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. 
Partizánska č. 15-17, 946 03 Kolárovo. Konkrétne miesto dodania tovaru bude 
vždy uvedené v písomnej čiastkovej objednávke. 

2. Tovar podľa tejto Dohody bude dodávaný na základe priebežných písomných 
čiastkových objednávok kupujúceho. Kupujúci v objednávke uvedie špecifikáciu 
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Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
č. 15-17, 946 03 Kolárovo. 

požadovaného tovaru v súlade s Prílohou č.l tejto Dohody, požadované množstvo 
tovaru a miesto, na ktoré má byť tovar dodaný a kontaktnú osobu kupujúceho. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy kupujúcemu v termínoch stanovených 
kupujúcim v objednávke, v súlade s požadovanou špecifikáciou, v požadovanom 
množstve, kvalite, vrátane balenia a doručenia v zmysle objednávky. Súčasťou 
dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 

4. Predávajúci upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho o dodaní predmetu 
kúpy aspoň 24 hodín vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

5. Kupujúci zabezpečí na svojom pracovisku prístup pre osoby poverené predávajúcim 
na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie tovaru. 

6. Tovar prevezme poverený zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky 
v mieste dodania potvrdí podpisom dodacieho listu. Predmet kúpy sa považuje za 
dodaný dňom jeho písomného prevzatia kupujúcim v dodacom liste. Okamihom 
prevzatia predmetu kúpy prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke 
právo k tovaru na kupujúceho. 

7. Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke 
zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná 
ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

v 

Článok 5 
Platobné podmienky 

1. Kúpnu cenu za tovar dodaný na základe objednávky uhradí kupujúci na základe 
faktúry, ktorú predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu po dodaní tovaru. 

2. Predávajúcim vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona 
NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného styku, bez zálohovej 
platby. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej prevzatia kupujúcim. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 
kupujúci je oprávnený vrátiť j u predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že 
prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre 
vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

Článok 6 
Záručné podmienky a vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa 
kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa 
podmienok tejto Dohody a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na 
dojednaný účel . V prípade, ak sa tak nestane, má tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje 
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Verejný obstarávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo, ul. Partizánska 
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právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady alebo zjavné vady 
dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru kupujúci písomne oznámi 
predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia 
záručnej doby - Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch. 

3. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku v dĺžke trvania zodpovedajúcej dobe 
exspirácie poskytnutej výrobcom tovaru, uvedenej na obale tovaru. Záruka sa 
nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a skladovaním tovaru 
kupujúcim. Pre oznamovanie vád, ktoré na tovare vzniknú v záručnej dobe, platí 
primerane ustanovenie bodu 2. tohto článku zmluvy. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutú viac ako 
jednu polovicu výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej 
doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi parametrami. 

5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej 
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou 
reklamácie. 

6. Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať, okrem iného, popis vady alebo popis 
spôsobu, akým sa vada prejavuje. 

7. Vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť najneskôr do 7 dní po doručení 
písomného oznámenia vady. Odstránenie vady sa uskutoční spravidla bezodplatným 
dodaním náhradného tovaru za dodaný vadný tovar alebo vrátením kúpnej ceny za 
vadný tovar, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. 

8. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady tovaru. 

Článok 7 
Obaly a balenie 

1. Výrobky sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich 
pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku 
údajmi: 
názov výrobku 

- obchodné meno výrobcu 
hmotnosť výrobku 
dátum spotreby 
spôsob skladovania 

Článok 8 
Sankcie za porušenie zmluvných povinností 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť 
si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny vrátane DPH 
nedodaného predmetu kúpy za každý začatý deň omeškania. 
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2. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád tovaru má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny vadného 
plnenia vrátane DPH za každý deň omeškania. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody 
prevyšujúcej dojednanú zmluvnú pokutu, ktorá mu omeškaním predávajúceho vznikla. 

4. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho na 
zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v 
prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád tovaru, 
pokiaľ toto omeškanie ohrozuje činnosť kupujúceho. 

5. Kupujúci nepripúšťa obmedzenie výšky úhrad zmluvných pokút a trvá na stanovenej 
percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie porušovania povinností 
predávajúcim, pričom predávajúci s týmto súhlasí. 

6. V prípade opakovaného omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo s 
odstránením vád tovaru je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Dohoda 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto Dohodu, jej dodatky a faktúry 
súvisiace s touto zmluvou na webovej stránke kupujúceho. 

3. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 48 mesiacov od nadobudnutia 
a účinnosti Dohody. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha: 
č. 1 - Návrh na plnenie kritérií, 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto Dohodou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, platnými v SR. 
6. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Dohody je možné iba formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú v súlade s § 10a zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 
7. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po dva kusy. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 
porozumeli, Dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Dohoda nebola uzatvorená 
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu j u popísali. 

S e e T r a í d J ^ . r . o . 

V Kolárove dňa231)3.2015 ^^íčo'h9y^jf VÍ e 

i j ^ l i ^ W l l i ^ ^ S Í S i S i p V Zoltánlilva - konateľ 
A DENNÝ STACIONÁR 

Gpartizánska íl 15 -17,946 03 Kolárovo 
IČO- 31824633, DIČ: 2021015876 
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39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky 
CPV podskupina Merná 

jednotka: 
Množstvo cena za 

MJ bez 
DPH 

Cena 
celkom 
za 

Cena 
celkom za 
množstvo s 

množstv 
o bez 
DPH 

DPH 

39821000-3 - Čpavkové čistiace prostriedky 
Kyslý parfumovaný čistiaci prostriedok pre 
odstraňovanie vodného kameňa. 
Zloženie: 
aniónové povrchovo aktívne látky do 5% 
katiónové povrchovo aktívne látky do 5% 
kyselina citrónová monohydrát 
izotridekanol, etoxylovaný 
alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid 
kyselina trihydrogénfosforečná 

kg 130 2,706 351,78 422,14 

39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety 
Kyslý parfumovaný gélový prostriedok pre 
čistenie a hygienu sanitárnych zariadení 
Zloženie: 
aniónové povrchovo aktívne látky do 5% 
vonné látky 
kyselina chlorovodíková 5 - 1 5 % 

I 90 3,200 288,00 345,60 

39811100-1 - Osviežovač vzduchu 
Tekutý bioaktívny odstraňovač pachov. 
Zloženie: 
C12-14-alkylalkoholy, etoxyiované, sulfáty, 
sodné soli do 5% 
zmes vonných látok do 5% 
propán-2-ol do 1 % 
propán-1-ol do 1% 
etanol do 1 % 

I 90 6,120 550,80 660,96 

39830000-9 - Čistiace výrobky 
Emulzia obsahujúca prírodné rastlinné 
vosky, ktorá sa používa predovšetkým k 
čisteniu, účinnej ochrane a oživeniu 
všetkých povrchov z dreva a kože 
Zloženie: 
neiónové povrchovo aktívne látky do 5% 
vonné látky 

I 7,5 6,680 50,10 60,12 

39830000-9 - Čistiace výrobky 
Vysoko koncentrovaný kyslý čistiaci 
prostriedok v gélovej forme na čistenie 
odpadového a upchatého potrubia. 
Zloženie: 
kyselina sírová 96 - 98% 
inhibítory korózie 

I 10 3,630 36,30 43,56 
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39831300-9 - Čistiace prostriedky na 
podlahu 
Tekutý slabo alkalický čistiaci prostriedok so 
sekundárnym antibakteriálnym účinkom. 
Zloženie: 
izotridekanol, etoxylovaný 5 - 15 % 
kvartérne amóniové zlúčeniny do 5 % 
diklozán do 5 % 

kg 175 1,812 317,10 380,52 

39830000-9 - Čistiace výrobky 
Tekutý alkalický vysoko koncentrovaný 
čistiaci prostriedok pre odstraňovanie 
odolných nečistôt z veľkých plôch. 
Zloženie: 
izotridekanol, etoxylovaný do 5 % 
2-butoxyetanol do 5% 
hydroxid sodný do 5% 
kyseliny hydroxy-C14-16-alkán- a C14-16-
alkénsulfónové, sodné soli do 5% 

kg 50 3,498 174,90 209,88 

39830000-9 - Čistiace výrobky 
Tekutý ošetrovací a leštiaci prostriedok na 
oceľové povrchy. 
Zloženie: 
propán-2-ol do 5 % 
propán-1 -ol do 5 % 
etanol do 5 % 

i 2 12,480 24,96 29,95 

39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad 
Neutrálny čistiaci prostriedok pre ručné 
umývanie kuchynského riadu s vysokým 
koncentrovaným mycím účinkom a so 
zníženou penivosťou pre úsporné 
oplachovanie. 
Zloženie: 
kokosový olej do 5 % 
hydroxid sodný do 5 % 
kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-
alkylderiváty5-15 % 
C12-14-alkylalkoholy, etoxylované do 5 % 

kg 150 1,404 210,60 252,72 

39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad 
Tekutý alkalický koncentrovaný čistiaci 
prostriedok pre priemyselné umývačky riadu 
so systémom automatického dávkovania, 
určený pre tvrdú a veľmi tvrdú vodu. 
Zloženie: 
hydroxid draselný 15 -30 % 
tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát 15 -
30% 
kyselina bisfosfónová do 5 % 

kg 60 3,490 209,40 251,28 



39831000-6 - Pracie prostriedky 
Atomizovaný prací prostriedok s 
dezinfekčným a bieliacim účinkom 
Zloženie: 
bieliaca látka na báze kyslíka 15 -30 % 
aniónové povrchovo aktívne látky 5 - 15 % 
mydlo do 5 % 

kg 90 3,253 292,80 351,36 

39831000-6 - Pracie prostriedky 
Atomizovaný prací prostriedok obohatený 
enzýmami s dezinfekčným účinkom. 
Zloženie: 
alkylbenzénsulfonát do 5 % 
polyetoxylované mastné alkoholy do 10 % 
fosfonáty do 5 % 
alkalické kremičitany, sodík 5 - 1 5 % 
peroxouhličitan sodný 15 -30 % 
uhličitan sodný 15 -30 % 

kg 90 3,995 359,55 431,46 

39831000-6 - Pracie prostriedky 
Koncentrovaná aviváž pre ručné pranie a 
prané v pračkách. 
Zloženie: 
alkylester ammonium do 5% 
propán-2-ol, izopropylalkohol, izopropanol do 
5% 

kg 150 1,770 265,50 318,60 

39831000-6 - Pracie prostriedky 
Odstraňovač anorganických nečistôt pre 
biele aj farebné prádlo. 
Zloženie: 
C11-13 rozvetvené etoxylované alkoholy do 
5% 
Alkoholy, C12-13, rozvetvené a lineárne, 
etoxylované do 5% 
kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-
alkyl deriváty do 5% 
2-butoxyetanol do 5 % 

i 30 6,680 200,40 240,48 

39831000-6 - Pracie prostriedky 
Koncentrovaný alkalický prací prostriedok 
pre práčovne, ktorý účinne a ľahko 
odstraňuje nečistoty z rôznych typov tkanín. 
Zloženie: 
hydroxid sodný 5 - 15 % 
hydroxid draselný do 5% 
kyselina bisfosfónová do 5% 
tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát 5 - 1 5 
% 
komplexotvorné látky 

kg 500 2,380 1190,00 1428,00 



39831000-6 - Pracie prostriedky 
Koncentrovaný alkalický prací prostriedok 
pre práčovne, s bieliacim účinkom na báze 
aktívneho kyslíka. 
Zloženie: 
neiónové povrchovo aktívne látky 15 - 30 % 
peroxid vodíka, roztok 30 - 50 % 
enzýmy, diklozán, konzervačné látky, vonné 
látky 

kg 23 2,018 46,41 55,69 

39831000-6 - Pracie prostriedky 
Koncentrovaný prostriedok pre práčovne s 
bieliacim účinkom na báze aktívneho chlóru. 
Zloženie: 
neiónové povrchovo aktívne látky 15 - 30% 
chlórnan sodný, 1 3 - 1 5 %-ný roztok 5 -
15% 
enzýmy, diklozán, vonné látky 

kg 25 1,510 37,75 45,30 

Cena celkom bez DPH (predpokladaný odber za 12 mesiacov): 4.606,35 EUR 
Celková suma DPH (20%): 921,27 EUR 
Cena celkom s DPH (vrátane dopravy): 5.527,62 EUR 
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