
Príloha č. 1 : Tabuľka pre ocenenie predmetu zákazky 

Rybný trh 332/9, Dunajská Streda

36227901

(v prípade skupiny za každého člena skupiny)
 

      Zoznam čistiacich a hygienických potrieb pre CHU SAV

P. č. Popis
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(e + f)

1. 1liter 0,814 0,16 0,98 20624

2. 1 liter 0,814 0,16 0,98 20624

3. 1,842 0,37 2,21 78123

4. 1liter 1,027 0,21 1,23 31514

5. 400 g 0,496 0,10 0,59 40302

Údaje:  Obchodné meno uchádzača         .....................................................................................BANCHEM s.r.o

             Adresa alebo sídlo uchádzača     ......................................................................................

             IČO     ...................................

Mj

Cena 
v EUR 

bez DPH 
za MJ

Výška 
DPH 
v EUR

Cena 
v EUR 

vrátane 
DPH

Oceňovaná 
položka 
z katalógu
(katalógové
číslo)

čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý 
spoľahlivo likviduje 99,9 % baktérií (vrátane 
Escherichia coli, Pseudomonas aerigunosa, 
Stafylococus aureus), vírusov (vrátane HIV a HBV, 
kvasiniek, rias a nižších húb. Vhodný na umývanie 
a dezinfekciu podláh, keramických obkladov, 
nábytku.(SAVO,resp.ekvivalent)BANOX

čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý 
spoľahlivo likviduje 99,9 % baktérií (vrátane 
Escherichia coli, Pseudomonas aerigunosa, 
Stafylococus aureus), vírusov (vrátane HIV a HBV, 
kvasiniek, rias a nižších húb. Vhodný na umývanie 
a dezinfekciu podláh, keramických obkladov, 
nábytku.Určený na odstraňovanie plesní. (SAVO 
proti plesniam,resp.ekvivalent)BANOX
čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý 
spoľahlivo likviduje 99,9 % baktérií (vrátane 
Escherichia coli, Pseudomonas aerigunosa, 
Stafylococus aureus), vírusov (vrátane HIV a HBV, 
kvasiniek, rias a nižších húb. Vhodný na umývanie 
a dezinfekciu podláh, keramických obkladov, 
nábytku.Určený na odstraňovanie plesní. Balený s 
rozprašovačom(SAVO proti 
plesniam,resp.ekvivalent) Objem 500 mL BANOX 
argentum 500 mL
koncentrovaný tekutý prostriedok 
na umývanie riadov, odstraňujúci 
mastnostu (JAR, resp. ekvivalent)Lucia extra 

práškový čistiaci prostriedok na kuchynský riad, 
umývadlá, armatúry a keramické obkladačky-
schválený ministerstvom zdravotníctva (Citra, 
resp. Ekvivalent) Lucia abrazívny prášok



6. 0,744 0,15 0,89 10923

7. 500g 0,814 0,16 0,98 40401

8. 500 g 0,531 0,11 0,64 5132

9. 1 ks 0,354 0,07 0,42 1354
10. hubka na riad s drôtenkou (10 ks v bal.) 1 bal. 0,424 0,08 0,51 688

11. 1 bal. 0,420 0,08 0,50 726

12. 1 ks 0,689 0,14 0,83 1347

13. 1 ks 0,394 0,08 0,47 820

14. 1 pár 0,601 0,12 0,72 963

15. 1 pár 0,102 0,02 0,12 5315

16. 1 ks 0,638 0,13 0,77 63150

čistič na veľmi znečistené plochy-umývadlá,
WC,obkladačky.Spoľahlivo odstráni vodný 
a močový kameň, ničí chodoboplodné zárodky.
(Fixinela, resp. ekvivalent) Objem: 500 
mLBANNFIX 500 mL

abrazívny práškový čistič s vôňou citrusu.
Dôkladne odstráni odolnú špinu ako sú 
pripáleniny, odolná mastnota, vodný kameň, 
zvyšky mydla a ďalšie. Oplachuje sa 
jednoduch a bez zvyškov. Pomôže vyčistiť 
predmety od mastnoty a vodného kameňa.
(Bref Citrus, resp. ekvivalent)
Balenie:500g VAU žiarivý čistič
Pasta na odstránenie nečistôt z rúk (Solvina,reps. 
Ekvivalent)BANN turbo
utierka (tzv.švédska,resp. ekvivalent), ktorá dobre 
čistí a súčasne leští, má dlhú životnosť,savosť a 
obsorbciu mastnoty,nepoškodzuje povrchy-
rozmery 300x350 mm

tvarovaná hubka na umývanie riadu s drôtenkou, 
ktorá nepoškriabe (3 ks v balení)

Handra na umývanie podlahy – savý textilný 
materiál, tkaná biela, rozmery 50x60 cm
Handra na umývanie podlahy – silná netkaná 
handra na podlahu, vysoko savá, rozmer 50 x 60 
cm, oranžová farba 

Gumené rukavice – klasické gumené rukavice na 
ochranu rúk. Veľkosť L.
Chirurgické rukavice – nitrilové vyšetrovacie 
rukavice (bez latexu), vyrobené zo 100% nitrilu, 
bez púdru,  obojstranné, modrej farby, nesterilné, 
veľkosť L. 

Ochranná masť na ruky – premasťujúci ochranný 
krém na ruky vhodný pre starostlivosť o vysušenú, 
popraskanú a odmastenú pokožku. Pomáha 
udržiavať prirodzenú ochrannú vrstvu kožného 
mazu, optimálnu hodnotu pH a pružnosť, pevnosť 
a vláčnosť pokožky. Pre svoju vynikajúcu 
znášanlivosť je vhodný aj pre citlivú pokožku. 
Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu pokožky rúk pred 
nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. 
Zloženie: Aqua, Petrolatum, Lanolin Cera, 
Paraffinum Liquidum, Cholesterol, Perfum, Amyl 
Cinnamal, Citronellol, Coumarin, Geraniol, 
Isoeugenol, alpha-Isomethyl Ionone, d-Limonene, 
Linnalool. Hmotnosť: 100 g.BANEA s vitamínom 
a,e,



17. 100 ml 0,459 0,09 0,55 63080

18. 100 g 0,553 0,11 0,66

19. 1 ks 0,810 0,16 0,97

20. 1 ks 0,660 0,13 0,79

21. 1 ks 0,666 0,13 0,80
22. kefa na fľaše, priemer 30 mm 1 ks 0,668 0,13 0,80
23. kefa na fľaše, priemer 40 mm 1 ks 0,751 0,15 0,90 951
24. kefa na fľaše, priemer 50 mm 1 ks 0,810 0,16 0,97 950
25. kefa na fľaše, priemer 60 mm 1 ks 0,850 0,17 1,02
26. úzka kefa na fľaše - 3 cm 1 ks 0,748 0,15 0,90 951

27. 0,744 0,15 0,89 10923

28. 0,708 0,14 0,85 12023

Ochranná masť na ruky – Regeneračný, 
upokojujúci a zvláčňujúci ochranný krém na ruky 
obohatený o výťažok z nechtíka lekárskeho a 
glycerín. Výťažok z nechtíka lekárskeho má 
výrazné protizápalové účinky, podporuje a 
urýchľuje hojivé a regeneračné procesy v 
pokožke. Glycerín pokožku zvláčňuje, zjemňuje a 
vyhladzuje. Krém poskytuje dlhotrvajúcu ochranu 
pokožky rúk pred nepriaznivými vplyvmi 
vonkajšieho prostredia. Dobre sa rozotiera a 
rýchlo sa vstrebáva. Zloženie: Aqua, Palm 
Glycerides, Calendula Officinalis Extract, Glycerin, 
Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Dimethicone, 
Lanolin Cera, Stearic Acid, Cetyl Alkohol, Olea 
Europaea Oil, Parfum, Aminotridecane Adipate, 
Laureth - 30. Balenie: 100 mlBANOLA nechtík

Mydlo na ruky – krémové mydlo Lemongrass 
& Oil s rozmaznávajúcimi olejovými perličkami 
a bohatou krémovou penou jemne umýva 
a ošetruje pokožku rúk. S povzbudzujúcou 
vôňou citrónovej trávy. Technológia 
HYDRA IQ – zvláčňujúci systém pre pocit 
hebkej pokožky. Hmotnosť: 100 g.Palmolive
Kefa na umývanie na skla – kefa na flaše 
s vejárikom, pozinkovaný drôt, 
priemer 50 mm 

Kefa na umývanie skúmaviek – kefa s vejárikom, 
pozinkovaný drôt, priemer 10 mm
Kefa na umývanie skúmaviek – kefa 
s vejárikom, pozinkovaný drôt, 
priemer 20 mm

Tekutý kyslý čistiaci prostriedok na umývadlá
 – vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok 
obsahujúci anorganickú kyselinu a účinné 
tenzidy. Slúži na čistenie veľmi znečistených 
plôch v potravinárskom priemysle, 
na odstraňovanie vodného kameňa, hrdze 
a iných usadenín, na čistenie keramických 
obkladov, vaní, umývadiel, obkladačky, 
WC mís, podláh, skla zdravotníckych 
a výrobných zariadení, tankov, výrobných 
miestností. Má vysoký čistiaci účinok, 
vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje 
z povrchu. Je ľahko oplachovateľná 
a zanecháva povrchy bez choroboplodných 
zárodkov. Zloženie: 5-15% kyselina 
fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farbivo. 
Objem 500 mL. BANNFIX 500 mL

Tekuký prostriedok na umývanie riadu – 
tekutý umývací prípravok zameraný 
na odstraňovanie mastnoty. Zloženie: 
15-30% aniónovo aktívne látky, 
5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, 
methylisothiazolinone, phenoxyethanol, 
parfúmy, hexyl cinnamal, limonene. 
Objem 450 mL VAU saponát 450 mL



29. 1 liter 0,975 0,19 1,17 12024

30. 400 g 0,814 0,16 0,98 40401

31. 500 g 1,133 0,23 1,36 40413

32. 1 liter 0,814 0,16 0,98 20624

33. 2 L 12,750 2,55 15,30 52014

34. 5 L 23,201 4,64 27,84 50626

Tekuký prostriedok na umývanie riadu – 
tekutý umývací prípravok zameraný 
na odstraňovanie mastnoty. Zloženie: 
15-30% aniónovo aktívne látky, 
5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, 
methylisothiazolinone, phenoxyethanol, 
parfúmy, hexyl cinnamal, limonene. 
Objem  1 L Vau saponát

Práškový čistiaci prostriedok – práškový 
čistiaci prostriedok na kuchynský riad, vane, 
umývadlá, armatúry a keramické obkladačky. 
Citrónová vôňa. Zloženie: < 5% aniónové 
tenzidy, < 5% neiónové tenzidy. 
Hmotnosť: 400 g.Vau žiarivý čistič

Prášok na dôkladné vyčistenie aj zažranej 
nečistoty s citrónovou vôňou. Balenie:500 g
(ATA,resp. ekvivalent)Vau s aktívnym striebrom

Dezinfekčný a čistiaci tekutý prostriedok 
– tekutý prostrediok na dezinfekciu vody 
v bazénoch a studniach, dezinfekciu 
plôch a predmetov. Musí likvidovať 
choroboplodné zárodky, baktérie 
(Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Salmonela, Listérie), 
vírusy (HIV, HBV, herpes, žltačka typu A, B, C), 
kvasinky (Candida), riasy a nizšie huby. 
Zloženie: voda,  chlornan sodný 47g/kg, 
parfum. Objem: 1 L.Banox

Dezinfekčný prostriedok na povrchy, 
zdravotnícka pomôcka. Obsahuje: 
glyoxál  1 – 10 %, glutaraldehyd 2 - 10%, 
kyselina benzénsulfónová, 
C10-13-alkylderiváty, sodné soli 5 – 10%,
mastný alkohol ethoxylovaný ›5EO 1-3%
Balenie: 2 L
(Incidur,resp.ekvivalent)Forten rapid

Tekutý dezinfekčný prípravok na rýchlu 
dezinfekciu povrchov  zdravotníckych 
pomôcok pomocou postreku vo všetkých 
typoch zdravotníckych zariadení. Spektrum 
účinosti – baktericídny, fungicídny 
(mikroskopické kvasinky a vláknité huby). 
Virucídna účinnosť proti živočíšnym vírusom 
(HBV,HIV). Obsahuje: 
N,N- Bis(3-aminopropyl)dodecylamin 0,02%,
Poly(hexametylenbiguanid), 
hydrochlorid 0,05%,Didecyldimethylamonium 
chlorid 0,05%,
Kokospropylendiaminguanidinacetát ‹1, 
Alkoholy C 12-15-rozvetvené a lineárne, 
ethoxylované ‹1,Isopropanol ‹1
Balenie: 5 L
(Desprej Sensitive,resp.ekvivalent).Kvart plus



35. 5 L 23,201 4,64 27,84 50406

36. 1 liter 7,497 1,50 9,00 5622

37. 1 liter 7,497 1,50 9,00 5622

38. 1 liter 4,675 0,94 5,61 1152

39. 1 liter 6,154 1,23 7,38 50502

40. 1 liter 6,375 1,28 7,65 52144

41. 1 liter 6,375 1,28 7,65 52014

42. 2,975 0,60 3,57

43. 1 kg 2,117 0,42 2,54 850

44. 2,5 kg 6,044 1,21 7,25
45. 1 ks 0,581 0,12 0,70 4641
46. tekuté mydlo, 5 L balenie 5 L 2,372 0,47 2,85 40356
47. papierové ručníky,ZZ,5000 ks/kart.,rec. kartón 9,197 1,84 11,04 3108

48. 1 ks 1,063 0,21 1,28 1448
SPOLU 144,939 28,99 173,93

Jemné, tekuté mydlo na umývanie a dezinfekciu 
rúk a celého tela. Pre oblasť zdravotníctva, 
potravinárstva, veterinárnej praxi i komunálnej 
hygieny.Spektrum účinnosti: baktericídny, 
fungicídny, virucídny.Obsahuje:Kokamidopropyl 
betanin ‹ 5%,Kokamidopropyl aminoxid ‹ 2%,
Amidy, kokos, N,N-bis(hydroxyethyl)  ‹2%,
Ethoxylovaný mastný alkohol  - 3%,Kvartérne 
amónne zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chloridy -1%,
Poly(hexamethylenbiguanide) hydrochlorid - 0,3%,
D-Gluconic acid, compoud with N,N“-bis
(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13
-tetraazatetradecanediamidine - 0,08%
Balenie: 5 L
(Prosavon, resp. ekvivalent)Chiroderm mydlo

Prostriedok na dezinfekciu plôch a 
povrchov,kvapalný čistiaci a dezinfekčný 
prípravok, nizka alergicita,biologicky odbúrateľný,
nie je potrebné oplachovanie.Spektrum účinnosti: 
ABTV
(Bacteranios SF, resp. ekvivalent)Kvart plus
Prostriedok na dezinfekciu nástrojov a pomôcok 
(Aniospray Quick, resp. ekvivalent)Kvart plus
Prostriedok na dezinfekciu rúk a tela, obsahuje 
Chlorhexidine diglukonát, benzalkonium chlorid, 
polyaminopropyl biguanid.Má neutrálne pH.
Spektrum účinnosti:Baktericidní, MRSA, 
virucidní (BVDV/ Vaccinia), fungicidní
(Prosavon Scrub,resp. ekvivalent)CHiroderm 
mydlo

Prostriedok na dezinfekciu plôch a povrchov,
hydroalkoholový a hypoalergický,pH 5,5.
Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, 
virucídny (Polio, Adeno, HIV 1, PRV, BVDV, 
Rota, Corona (SAS), H1N1, Noro, Herpes, 
H5N1), tuberkulocídny.
(Aniosgel 85 NPC, resp. ekvivalent)CHiroderm gel
Prostriedok na dezinfekciu plôch a povrchov 
na báze KAS a PHMB.
(Surfanios Citron, resp. ekvivalent)Hygem plus

Dezinfekčný prostriedok na báze aktívneho 
kyslíka. 
Neobsahuje formaldehyd.
Účinné látky :glyoxal 6 % (60 g/kg),
glutardialdehyd 3,5 % (35 g/kg),
alkyldimetylbenzylamonium chlorid 2,3 % 
(23 g/kg).Spektrum účinosti: baktericídny, 
fungicídny ( mikroskopické kvasinkovité 
a vláknité huby ), virucídny, tuberkulocídny
(Desam GK s vôňou ,resp.ekvivalent)FORTEN 
RAPID
Prostriedok na čistenie umývačky 
riadu,odstraňujúci mastnotu a vodný kameň
(CALGONIT, resp. ekvivalent) Balenie:250 mL 250 mL
Soľ do umývačky riadu (CALGONIT, resp. 
ekvivalent)
Prášok na umývanie riadu do umývačky riadu
(CALGONIT, res. Ekvivalent) Balenie: 2,5 kg
toaletný papier, 2 vrst.,rec.,12x170 m

Pracovný vaflový uterák,100 % bavlna
,220 g/m2, 50x90 cm











 


	Zoznam

