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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Čistiace a hygienické prostriedky“ 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 5.000 bez DPH, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné. ⃰) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu zastupca@pscentrum.sk, alebo 
osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Čistiace a hygienické prostriedky“ do podateľne verejného 
obstarávateľa v termíne do 15.10.2019 do 12,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.12.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Beáta Horváthová 

riaditeľka 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
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Súťažné podklady 

( zákazka malého rozsahu ) 

 

Predmet zákazky:  

 

„Čistiace a hygienické prostriedky“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM 

IČO:   31996361 

DIČ:  2020793797 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová – referát VO 

tel.:   +421 948 352 439 

e-mail:   zastupca@pscentrum.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Čistiace a hygienické prostriedky“ 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

CPV: 39800000-0, 33770000-8, 6000000-8 

Druh: tovar,  služba 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie dodávky čistiacich a hygienických 

prostriedkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov 

podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1. Dodanie tovaru požadujeme dodať naraz nie 

jednotlivo, max. do 14 dní od objednávky. 

4. Miesto dodania: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice 

 

5. Trvanie zmluvy do: 31.12.2019 

 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 14 dní 

 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti o vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

 

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa pre rok 2019. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 
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CENOVÁ PONUKA: 

            Príloha č.1 

P.č. Názov položky Mn
ožs
tvo 

Jed
not
ka 

DPH Cena za 
MJ s 
DPH v € 

Cena 
spolu 
bez 
DPH v € 

Cena 
spolu s 
DPH v € 

Podrobné špecifikácie 

1 čistiaci a dezinfekčný  
tekutý prípravok na 
vodný kameň v spreji 
bez chlóru Savo 500ml 

10 ks         Savo na vodný kameň. 
Tekutý čistiaci a dezinfekčný 
prípravok v spreji bez chlóru 
na odstránenie vodného 
kameňa a každodenného 
znečistenia v kúpeľni. Objem 
500ml 

2 Čistiaci prostriedok na 
podlahy AJAX 5l 

10 ks         Univerzálny čistič Ajax s 
kvetinovou vôňou. Objem 
balenia 5l. 

3 Čistiaci prostriedok na 
okna Clin 500ml 

15 ks         Clin s rozprašovačom, 
500ml pre čistenie a lesk 
sklenených a hladkých 
umývateľných plôch.Objem 
500ml 

4 čistič multifunkčný v 
rozprašovači Pronto 
Multi-surface 5v1 500 
ml 

20 ks         Prípravok na odstránenie 
prachu, šmúh a otlačkov. 
Obsahuje antistatické 
zložky, ktoré zabraňujú 
opätovnému usadzovaniu 
prachu. Jemne čistí a 
odstraňuje prach z kovu, 
dreva, skla a elektroniky a 
vytvára lesk bez šmúh. Pre 
domáce i profesionálne 
použitie.Objem 500ml 

5 Čistič kobercov 
Kärcher tekutý RM 519, 
1l 

2 ks         Tekutý čistiaci prostriedok 
so zložením podporujúcim 
rýchle sušenie na 
príležitostné čistenie v 
prípade potreby. Vhodný na 
kobercové krytiny, koberce, 
čalúnený nábytok. Výrobca 
Kärcher, objem 1l 

6 čistiaci a dezinfekčný 
Sanytol univerzálny 
sprej 500 ml 

24 ks         Univerzálny  biocídny 
prípravok.Objem 500ml 

7 DETTOL 
antibakteriálny gél na 
ruky 50 ml 

15 ks         Dettol antibakteriálny gél na 
ruky ničí 99,9% baktérií a 
vírusov bez použitia vody s 
biocídnym účinkom po 60 
sekundách. Ideálny pre 
použitie na cestách, po 
použití verejných toaliet 
alebo pred jedlom. Objem 
50ml 

8 dezinfekčné mydlo na 
ruky s dávkovačom 
500ml  

45 ks         prípravok s dvojitým 
účinkom, baktericídnym a  
virucídnym proti vírusu 
Objem 500ml 



 

9 Dezinfekčný spray 
proti všiam * 

8 ks           

10 REPELENTNÝ SPREJ 
150 ML * 

8 ks           

11 CIF, tekutý prášok 
500ml 

30 ks         Cif krémový abrazívny 
čistiaci prípravok s mikro 
časticami. 

12 Cyper 0,5 EM 250 ml 
rozprašovač proti 
voškám 

10 ks           

13 Hubky na riad extra 
silné 10 ks/bal 

30 bal         Hubky na riad extra silné. 
Hustejšia pena o 20% . 
Čierny pad má najviac 
abrazívnu schopnosť. 

14 Hygienický osviežovač 
Bref Power Aktiv tuhý 
WC blok 3 x 50 g 

50 bal         Osviežovač vzduchu Bref s 
koncentrovaným jadrom. 

15 FIXINELA dezinfekčný 
čistič WC, proti 
baktériam 500ml 

25 ks         FIXINELA dezinfekčný čistič 
WC, proti baktériam Fixinela 
čistič WC je čistiaci, 
dezinfekčný prostriedok na 
čistenie WC. Vhodná je na 
veľmi znečistené povrchy - 
umývadlá, obkladačky, 
pretože dôkladne odstráni 
usadeniny vodného kameňa 
a zanechá povrch bez 
choroboplodných 
zárodkov.Objem 500ml 

16 hrebeň na vlasy 20 ks           

17 kôš na odpadky PVC 
60l-80l 

3 ks           

18 kôš na odpadky PVC 
35l 

2 ks           

19 kliešte na nechty 4 ks          Kovové klieštiky na nechty 

20 metla s tyčou pre 
interiér 

10 ks           

21 metla vonkajšia  2 ks           

22 mydlo detské 100g 50 ks         tuhé detské mydlo  

23 posypová soľ 5kg 8 ks           

24 prací prášok PERSIL 90 
praní 

10 ks         univerzálny prací 
prostriedok na znečistenú 
bielizeň. 

25 Prostriedok na 
umývanie riadu- Jar, 
Pur  900ml 

30 ks           

26 papierové kuchynské 
utierky 2-vrstv.v rolke * 

200 ks           

27 papierové vyťahovacie 
kozmetické obrúsky 
100ks 2vr/3vr 

200 bal         Vyťahovacie papierové 
obrúsky 2 alebo 3-vrstvové v 
krabičke 100ks 



 

28 papierové servítky 
biele 100ks/bal 

50 bal           

29 prostriedok avivážny 
na bielizeň 3l 

8 ks           

30 repelent na vlasy 
Paranit 100ml * 

7 ks           

31 savo originál 1l 60 ks         Dezinfekcia podláh, 
kuchynského a 
hygienického náradia, 
sanitárnej keramiky. Objem 
1l 

32 savo proti plesni 500ml 
spray 

15 ks           

33 savo WC/DOMESTOS 
WC 

30 ks         tekutý dezinfekčný a čistiaci 
prípravok na WC 

34 Susiak na prádlo, 
bielizeň, nastaviteľný, 
99-176x60x91 cm * 

2 ks           

35 sprej proti lezúcemu 
hmyzu 400 ml BIOLIT 
PLUS 

25 ks           

36 Toaletny papier Tento 
Economy,36 ks/bal. 

40 bal         Toaletný papier Tento 
Economy 1 ks 2-vrstvový 
Dĺžka: 68 m, Balenie vrece: 
36 ks 

37 šampón na vlasy - 
detský 500ml * 

72 ks           

38 šampón na vlasy 
Parasidose 200ml * 

7 ks           

39 telová hubka na 
umývanie 

36 ks         Hubka na odstránenie 
odumretej pokožky.Materiál 
- pena alebo sieťové vlákna 

40 Štipce na prádlo 50 ks + 
košík so závesom 

3 bal         materiál PVC alebo drevené. 

41 Tablety do umývačky 
riadu All in 1 Extra, 45 
ks * 

10 bal           

42 tekuté telové mydlo 
detské 500l * 

66 ks           

43 tekuté antibakteriálne 
mydlo 5 l * 

3 ks         tekuté antibakteriálne mydlo 
rôznej vône. Objem 5l 

44 Spontex Top Tex 
viacúčelová hubová 
utierka 5 ks 

20 bal         Extra savá hubková utierka 
Top Tex má univerzálne a 
praktické použitie v 
domácnosti, nežmolkuje sa. 
V balení 5 ks 

45 utierka na nábytok-uni 20 ks         univerzálna utierka na 
nábytok 

46 univerzálna prachová 
utierka netkaná 35 x 35 
cm 3 ks/bal 

30 bal         univerzálna utierka do 
kuchyne 



 

47 švédska utierka z 
mikrovlákna 5ks/bal 

4 bal         Univerzálna utierka - 
ekologická, všetko dokonale 
čistí bez použitia saponátov  
- nepoškodzuje povrchy - 
nepúšťa vlákna - vysoká 
savosť a absorbcia nečistoty 

48 upratovacia súprava 
/vedro+mop/ 

5 ks           

49 Vlhčené antibakteriálne 
utierky Dettol 
univerzálne 36ks 

20 bal         Utierky bez bielidla a farbív 
sú ideálne pre rýchle a 
hygienické čistenie. 

50 vlhčené obrúsky 
SANYTOL 
antibakteriálne 24ks 

50 bal         Bez chlóru. Biologicky 
rozložiteľné Utierky 
vyrobené zo 100% viskózy 
Sanytol utierky čistia a 
dezinfikujú plochy tým, že 
ničia škodlivé mikróby. 

51 vrecia na odpadky 
60l/10ks 

50 bal         objem: 60 l, Materiál: 
polyetylén, hrúbka: min 7 μ . 
Kvalitné odpadkové vrecia 
pre ukladanie odpadu z 
domácnosti alebo záhrady.  

52 Vrecká do koša 
50x60cm (35l) 

45 bal         Rozmery (Š x D): 50 x 60 cm 
objem: 35 l, Materiál: 
polyetylén, hrúbka: min 7 μ 
balenie: 36 ks. Kvalitné 
odpadkové vrecia pre 
ukladanie odpadu z 
domácnosti alebo záhrady.  

53 vrecia na odpadky 80l 5 bal         Materiál: polyetylén Obsah 
balenia: 25ks 

54 Vreckovky hygienické 
10ks/bal 

20 bal         Papierové 3- alebo 4 
vrstvové vreckovky bez 
parfumácie, v balení  10ks 

55 zametací set 
/metla+lopatka/ 

9 ks           

56 zubné kefky-soft 30 ks         zubná kefka soft pre 
dospelých. 

57 zubné kefky soft-
detské 

20 ks         Kefka na zuby Soft zaručuje 
jemné vyčistenie ťažko 
dostupných miest vďaka 
mäkkým vláknam. Obsah 
balenia: 3ks 

58 zubná pasta 36 ks         rôzne druhy Objem: 
75ml/100ml 

59 zubná pasta-detská 
75ml 

50 ks         Detská zubná pasta šetrná, 
určená špeciálne pre detské 
mliečne zuby. Možnosť 
rôznych príchutí.Obsah 
balenia: 75 ml 

60 WC kefa so stojanom 4 ks           

61 Papierové sáčky na 
KARCHER SE 4001, SE 
4002 

3 bal         2-vrstvové papierové 
filtračné vrecko, (bal. 5ks) 
pre KARCHER 



 

62 DéLonghi DLSC500 
Eco Decalk ekologický 
odvápňovač (500ml)  

3 ks         Vysokoúčinný ekologický 
odvápňovací prostriedok 
DELONGHI Eco Decalk na 
odstraňovanie vodného 
kameňa pre kávomaty 

63 vrecka do vysávača - 
CONCEPT VP 8222 
Esprit 

12 ks           

64 vrecka do vysávača - 
ZELMER 01Z013 

12 ks         obsah balenia :  1 -12ks 

 

CELKOM:             

 

 

* 
Ekvivalent k požadovaným tovarom musí vyhovovať zadaným parametrom kvality  
originálnych výrobkov 

 


