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KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění 
 (dále jen „smlouva“) 

 
 
Smluvní strany  
 
Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze 
Sídlo:     Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 
IČ:     48135445 
DIČ:     CZ48135445 
Zastoupená:    Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:    
Datová schránka:   u5maa9p 
Pověřený pracovník:    Bc. Marie Hejduková 
Telefon:     
E-mail:     
 
 
(dále jen „kupující“) 
 
 
a 
 
 
Marie Zatloukalová 
Sídlo:     Keltská 807/20, 779 00 Olomouc - Neředín 
IČ:     11569212 
DIČ:     
Zastoupená:    Marie Zatloukalová 
Bankovní spojení:   ČSOB Olomouc 
Číslo účtu:    
Datová schránka:   yjnf5x6 
Telefon:    
E-mail:     
Zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouc evid. č.: 380501-01 
 
 
(dále jen „prodávající“) 
 
 
 
Odpovědná osoba kupujícího:     Terezie Jugová 
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Článek I .   
Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je pořízení čisticích prostředků, hygienických potřeb  
a odpadních pytlů s náhradním plněním (dále jen „zboží“), podle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 k této kupní smlouvě (dále jen „Příloha č. 1 - Tabulka potřeb_cenová 
nabídka“) která je její nedílnou součástí. 
 

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 20. 5. 

2021, která byla na základě veřejné zakázky zveřejněné pod systémovým číslem v 
Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/21/V00011280 a vedená pod spisovou 

značkou PA-437/ČJ-2021-821014 vybrána jako ekonomicky nejvhodnější. 
 

 

 

Článek I I .   
Předání a převzetí zboží  

1. Kupující se zavazuje zboží po řádném dodání převzít a zaplatit prodávajícímu 
sjednanou kupní cenu podle článku IV. této smlouvy. 

 

2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno  
v množství specifikovaném v Příloze č. 1 této smlouvy – Tabulka potřeb_cenová 
nabídka, a to do sídla kupujícího - dle pokynu odpovědné osoby kupujícího. 

 

3. Zboží bude rozděleno (např. po paletách) do 12 zásilek, které budou řádně označeny 
příslušným nákladovým střediskem (G, H, J, D, A1, A2, B, C, M + Ostraha, OPSS, 

Polygrafie, sklad OMI zahrnující NS: Údržba + OPEZ + Labská + Knihovna + OMI). 

 

4. Každá jednotlivá zásilka bude opatřena příslušným dodacím listem. 

 

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující 
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. 
 

6. Každý jednotlivý dodací list bude ze strany odpovědné osoby kupujícího potvrzen až 
po přepočítání zboží, které buď bude provedeno na místě v době závozu za účasti 
pověřené osoby prodávajícího nebo do 14ti dnů pracovníky PA ČR (osobami 

pověřenými kupujícím) v Praze po doručení. 
 

 

 

Článek  I I I . 

Doba a místo plnění  

1. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží nejpozději do 17. srpna 2021. 

2. Po této době může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu 
kupujícího. 
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3. To nevylučuje průběžné dodávání zboží, na základě oboustranně schváleného 
harmonogramu, z důvodu co možná nejrychlejšího zásobení PA ČR čisticími  
a hygienickými potřebami. 
  

4. Dodání zboží bude provedeno v pracovní dny, v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. Na 

termínu dodání zboží se prodávající předem dohodne s odpovědnou osobou 

kupujícího, alespoň 2 pracovní dny předem. 

5. Místo plnění:  
sídlo kupujícího – areál Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 
559/7, 143 01 - Praha 4 

6. Odpovědnou osobou za plnění této smlouvy resp. předání a převzetí zboží  
je na straně kupujícího: Terezie Jugová, 

a na straně prodávajícího: Marie Zatloukalová,

e-mail: 

 

 

 

 

Článek IV.   

Kupní cena a platební podmínky  

1. Kupní cena za dodávku zboží dle článku I. je stanovena ve výši 611 960,00 Kč bez 
DPH (slovy: šest set jedenáct tisíc devět set šedesát korun českých) jako cena nejvýše 
přípustná, tj. 740 471,60 Kč s DPH (slovy: sedm set čtyřicet tisíc čtyři sta sedmdesát 
jedna korun českých šedesát haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH 
bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  DPH 
21 % činí částku 128 511,60 Kč.  

2. Jednotkové ceny předmětu plnění jsou rozepsané v příloze č. 1 této smlouvy – Tabulka 

potřeb_cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady 
spojené s koupí zboží zejména dopravu do místa plnění včetně vykládky na místo 
určení, clo, skladování, balné atd.). 

4. Fakturace bude vystavena na každé jednotlivé nákladové středisko zvlášť,  
tzn., že bude prodávajícím vystaveno dohromady 12 faktur. 
 

5. Faktura bude vystavena prodávajícím do 5 kalendářních dnů na základě potvrzených 
dodacích listů oběma smluvními stranami a zaslána na fakturační adresu sídla 
kupujícího nebo elektronicky na e-mail  či do datové schránky 
kupujícího. 
 

6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů 
včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v minimální délce 21 

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní 
adresu dle odst. 5 tohoto čl. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení na 

fakturační adresu sídla kupujícího se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  
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8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 4., 5., 6. a 7. 

tohoto článku nebo bude-li taková náležitost ve faktuře uvedena nesprávně, je kupující 
oprávněn prodávajícímu fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. Do doby doručení 
opravené faktury se kupující nenachází v prodlení s úhradou kupní ceny za zboží. Po 

doručení opravené faktury kupujícímu počíná běžet nová lhůta její splatnosti, tj. 21 

kalendářních dnů. 
 

9. Kupující hradí fakturovanou částku bezhotovostním platebním převodem na bankovní 
účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře. 
 

10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 

jeho části. 
 

11. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží dle č. V odst. 1 ve lhůtě 
splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 

zboží. 
 

 

 

Článek V.   
Záruka za jakost, odpovědnost za vady a další podmínky smlouvy  

1. Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v jakosti a v rozsahu 
odpovídajícím požadavku kupujícího, množství, druhu, ve sjednaném termínu  
a ve sjednaném místu plnění a při dodržení podmínek v této smlouvě. 
 

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu  
a za vady, které se vyskytnou v níže uvedené záruční době. 
 

3. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle čl. V. odst. 1 smlouvy jakož i odchylka  
v parametrech s technickými normami a právními předpisy. 
 

4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným 
způsobem má kupující právo: 
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci,  
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

c) na odstoupení od smlouvy. 
 

5. Zboží, které nesplní podmínky této smlouvy, odveze na své náklady prodávající  
a vymění za zboží bez vady (§ 2109 občanský zákoník). Stejná situace nastane i v 
případě odst. 9 tohoto článku, a to pokud nebude možné odstranit reklamovanou vadu 

zboží v místě plnění u kupujícího. 

6. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží, která je stanovena výrobcem. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Minimální trvanlivost zboží 
byla stanovena na 12 měsíců ode dne dodání. 

7. V případě výskytu vady v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající 
povinnost bezplatně vady odstranit. 
 

8. Kupující se zavazuje, že reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění 
písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného zástupce 
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prodávajícího nebo do datové schránky prodávajícího, přičemž v této reklamaci uvede, 
o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje. 
 

9. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší 
technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace kupujícího, nejpozději však  
do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. 
 

10. V případě uplatnění reklamace se kupující zavazuje zpřístupnit bezúplatně  
a bez zbytečného odkladu prodávajícímu místo reklamace v rozsahu nutném  
pro odstranění reklamované vady. 
 

11. Prodávající je povinen na základě nařízení Komise EU č. 2015/830 (kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek) mít k dispozici bezpečností listy 
k chemickým látkám a směsím. Bezpečnostní listy doloží prodávající zároveň  
při dodání položek do určeného místa dodání. 
 

12. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti  
za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 
 

 
Článek VI.   

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy  

1. Kupující je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč v případě,  
že prodávající nemá, v souladu s ustanovením § 78 zák. č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, v době uzavření této smlouvy, 
uzavřenou účinnou dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele  
na chráněném trhu práce s Úřadem práce ČR. 
 

2. Nedodá-li prodávající zboží v termínu plnění, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení od marného 
uplynutí lhůty uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy až do řádného dodání zboží  
resp. plnění. 
 

3. Kupující je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení s odstraňováním vady (viz čl. V. odst. 9) a to za každou zvlášť uplatněnou 
vadu. 

 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. 

 

5. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení  
ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 
 

6. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich 

písemného uplatnění. 
 

7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů, 
b) prodávající neodstraní vady ve stanovené lhůtě, 
c) zboží neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky. 
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8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude s úhradou 
kupní ceny v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních 
dnů. 
 

9. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany 
formou doporučeného dopisu nebo dopisu zaslaného do datové schránky kupujícího a 

nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis 
o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to,  
že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto 
doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb. 
 

10. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

 

 
Článek VII.   

Závěrečná ustanovení  

1. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví  
této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, 
povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální 
adresy nebo do datové schránky. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací 
adresou rozumí posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí 
doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k 
přepravě poskytovateli poštovních služeb. 
 

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou 
případné spory řešeny před příslušnými obecnými soudy. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o 
registru smluv. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze 
(kupující). 

 

5. V případě, že při plnění této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji 
kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními 
předpisy. 

 

6. Prodávající bere na vědomí, že kupující jakožto správce v souvislosti s uzavíráním 
smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy nakládá s jeho osobními údaji  
podle nařízení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní 
údaje. Kupující zpracovává osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu  
na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na adrese uvedené v záhlaví smlouvy. 
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7. Povinnost dle odst. 6 platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. V případě 
porušení povinnosti prodávající odpovídá za škodu tímto porušením vzniklou. 

 

8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronické podobě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran. 

 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni,  
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své 
elektronické podpisy. 

 

10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě - elektronické podpisy – 

každá smluvní strana obdrží jeden elektronický dokument. 
 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
příloha č. 1 – Tabulka potřeb_cenová nabídka 

 
 
 
 
 

V Praze     V Olomouci 
 
 
  

                 Mgr. Bc. Karel Vokurka 
                           kvestor 

                             kupující 

                   Marie Zatloukalová 
 
                        prodávající 

 

 

        

Mgr. Karel 

Vokurka

Digitálně podepsal 

Mgr. Karel Vokurka 

Datum: 2021.06.09 

11:19:13 +02'00'



Obchodní 
označení Množství Cena za jednotku Cena celkem Cena za jednotku Cena celkem 

konkrétně 
nabízeného 

celkem za VZ (bez DPH)*  (bez DPH)  (s DPH) (s DPH)

(uvádět u každé 
položky)

1 čisticí a lešticí výrobky 513,918

čisticí přípravek ve spreji pro každodenní ochranu dřeva, zvyšující přirozený lesk dřeva, odstraňující otisky 
prstů, šmouhy a lepkavé stopy, vhodný pro použití na všechny dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, 

obsah 250 - 400 ml, kvalitativně typu PRONTO proti prachu/na dřevo
ks

SILUX leštěnka na 
nábytek ve spreji 

300ml proti prachu

135 26.00 Kč 3,510.00 Kč 31.46 Kč 4,247.10 Kč

2 čisticí a lešticí výrobky 513,918
samolešticí emulze na podlahy PVC, lakované dřevo, dlaždice, obsah min.500 ml,  kvalitativně typu 

BISTROL
ks

GO! LEŠTĚNKA NA 
PODLAHU 500ml

168 26.00 Kč 4,368.00 Kč 31.46 Kč 5,285.28 Kč

3 čisticí a lešticí výrobky 513,918
čisticí prostředek určený na trouby a mikrovlnky ve spreji nebo rozprašovači,  obsah min. 500 ml, 

kvalitativně typu AJAX
ks

SATUR ALKA na 

nerez ocel 500ml s 

rozprašovačem    
28 20.00 Kč 560.00 Kč 24.20 Kč 677.60 Kč

4 čisticí a lešticí výrobky 513,918

univerzální čisticí prostředek na všechny omyvatelné povrchy, vhodný obzvláště na sklo, zrcadla, křišťál, 
dveře, nábytek, dlaždice, lustry, pracovní plochy apod.; není třeba oplachovat! Díky svému složení 

rostlinného původů nevyvolává alergické reakce; přípravek je plně biodegradabilní. Balení min. 500 ml 

rozprašovač, kvalitativně typu WINNI´S MULTIUSO

ks

SATUR OKNA čistič 
oken 500ml s 

rozprašovačem      
120 15.00 Kč 1,800.00 Kč 18.15 Kč 2,178.00 Kč

5 čisticí a lešticí výrobky 513,918

čisticí a lešticí prostředek pro odstranění mastnoty a pro větší lesk, účinně odstraňující skvrny od jídla, 
mastnotu a zapečené jídlo, nevhodný pro sklokeramické povrchy, halogenové trouby, dřevěné povrchy, 
horké nebo poškozené povrchy, kvalitativně typu CILIT BANG POWER CLEANER, obsah min. 750 ml

ks

GO! KUCHYNĚ 
750ml s 

rozprašovačem
56 25.00 Kč 1,400.00 Kč 30.25 Kč 1,694.00 Kč

6 čisticí a lešticí výrobky 513,918

přípravek odstraňující rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny, určený k čištění zařízení 
koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů včetně příslušenství z nerezu a chromu, 

povrchy nepoškrábe, obash min. 500 ml s rozprašovačem, kvalitativně typu SAVO KOUPELNA

ks

GO! KOUPELNA 

500ml s 

rozprašovačem    
694 19.00 Kč 13,186.00 Kč 22.99 Kč 15,955.06 Kč

7 čisticí a lešticí výrobky 513,918

lesk na okna - pro čištění a lesk skleněných a hladkých omyvatelných ploch (např. sklo, zrcadla, TV 
obrazovky, skleněné stoly atd.) přípravek na odstranění mastných skvrn na skleněném povrchu, obsah min. 

500 ml s rozprašovačem, kvalitativně typu CLIN windows

ks

GO! na OKNA 

500ml s 

rozprašovačem
139 18.00 Kč 2,502.00 Kč 21.78 Kč 3,027.42 Kč

8 čisticí a lešticí výrobky 513,918
čistící prášek na nádobí, pro ruční čištění s účinnou čistící a odmašťující složkou, s vůní citronu, obsah 

min. 500 g, kvalitativně typu AVA
ks

SATUR SYPKÝ PÍSEK 
500g              

30 12.00 Kč 360.00 Kč 14.52 Kč 435.60 Kč

9 čisticí a lešticí výrobky 513,918

čistící krémový abrazivní tekutý písek na nádobí, obklady. Čistící přípravek s vysokou účinností, ale 
zároveň šetrností k čištěnému povrchu. Nepoškrábe ani smalt či sklokeramiku. Obsah min. 500 ml, 

kvalitativně typu CIF

ks
SATUR TEKUTÝ 

PÍSEK 600g                           840 12.00 Kč 10,080.00 Kč 14.52 Kč 12,196.80 Kč

10 čisticí a lešticí výrobky 513,918

prostředek na mytí nádobí tekutý - mycí přípravek určený především pro ruční mytí nádobí s 

patentovanou technologií a příjemnou vůní, pH 6-8, aniontové povrchové aktivní látky 5-15 %, amfoterní 
povrchově aktivní látky  min. 5 %, obsah min. 900 ml, výrobek nesmí obsahovat chlór, kvalitativně typu 

JAR, PUR

ks

GO! BALZÁM NA 
NÁDOBÍ 1l 
koncentrát

677 22.00 Kč 14,894.00 Kč 26.62 Kč 18,021.74 Kč

11 čisticí a lešticí výrobky 513,918 tablety do myčky na mytí nádobí - min. 100 tablet v balení ks

GO! TABLETY DO 

MYČKY 5v1 100 
kusů                 

2 130.00 Kč 260.00 Kč 157.30 Kč 314.60 Kč

12 čisticí a lešticí výrobky 513,918 Čistič myčky - obsah min. 250 ml kvalitativně typu Finish čistič ks
MILIT čistič myčky 

250ml
2 28.00 Kč 56.00 Kč 33.88 Kč 67.76 Kč

13 čisticí a lešticí výrobky 513,918
přípravek pro rychlé, důkladné a snadné odstranění vodního kamene z konvic nebo kávovaru, 

kvalitativně typu DEKALKO
ks

GO! 

ODSTRAŇOVAČ 
VODNÍHO KAMENE 

250g              

145 20.00 Kč 2,900.00 Kč 24.20 Kč 3,509.00 Kč

14 čisticí a lešticí výrobky 513,918

čistící sprej na nerezové povrchy, přípravek odstraňující rez, zbavuje čištěné nerezové povrchy mastnoty, 
usazené špíny a vodního kamene. Současně o povrchy pečuje a propůjčuje jim perfektní lesk.,  obsah min. 

750 ml s rozprašovačem, kvalitativě typu CIF nerez

ks
LENEKO na nerez 

750ml
154 100.00 Kč 15,400.00 Kč 121.00 Kč 18,634.00 Kč

15 osvěžovač vzduchu 513,918
osvěžovač vzduchu a pohlcovač pachů ve spreji pro domácnosti, obsah min. 300 ml, různé vůně, 

kvalitativně typu BRISE, AMBI PUR, GLADE
ks

FRESH AIR 

osvěžovač spray 
300ml MIX BERRIES 

227 17.00 Kč 3,859.00 Kč 20.57 Kč 4,669.39 Kč

16
osvěžovač vzduchu na 

WC
513,918

osvěžovač olejový vonný na WC, plastová nádoba opatřena hydraulickou pistolí, která umožňuje 
požadované rozptýlení produktu, růžová barva (spojeno s typem vůně), obsah min. 750 ml, kvalitativně 

typu KRYSTAL 

ks

GO! AIR 

FRESHENER 1l 

ROSE&MAGNOLIA

157 44.00 Kč 6,908.00 Kč 53.24 Kč 8,358.68 Kč

17
čisticí prostředky na 

podlahy
513,918

saponát pro umývání podlah (lino, dlažba, NE dřevěné a plovoucí podlahy) a velkých ploch, obsah mýdla 
max. 5 %, pH 9-10, obsah aktivních organických látek min. 8 %, v plastové uzavíratelné nádobě, obash min. 

1L, kvalitativně typu GO!

ks
GO! NA PODLAHY 

1l koncentrát                      344 15.00 Kč 5,160.00 Kč 18.15 Kč 6,243.60 Kč

18
čisticí prostředky na 

podlahy
513,918

univerzální mycí prostředek se sníženou pěnivostí vhodný pro veškeré omyvatelné povrchy, zvláště na 
podlahy - linolea, PVC, laminátové plovoucí podlahy i dlažby, který zanechává povrchy lesklé a beze šmouh, 

objem min. 5L , kvalitativně typu SIDOLUX

ks SIDOLUX 5l 109 125.00 Kč 13,625.00 Kč 151.25 Kč 16,486.25 Kč

19 přípravek proti hmyzu 513,918

vysoce účinný univerzální sprej okamžitě působící protii létajícímu i lezoucímu hmyzu (komárům, mouchám, 
švábům, mravencům, apod.) baení ve spreji, obsah min. 400 ml, kvalitativně typu: RAID, BIOLIT na létající 

a lezoucí hmyz, nebo jiný výrobek stejné či vyšší kvality
ks

COBRA insekticid 

400ml UNI         
137 40.00 Kč 5,480.00 Kč 48.40 Kč 6,630.80 Kč

20 žíravé čisticí prostředky 513,918

dezinfekční, tekutý, vysoce účinný koncentrovaný přípravek na bázi aktivního chloru, vhodný pro 

jednofázovou desinfekci a mytí všech ploch a předmětů, likvidující bakterie, viry, řasy, nižší houby, 
kvasinky a vlánité plísně, min. obsah chlornanu sodného 4,5 %, pH 9 - 11, balený v plastové uzavíratelné 

nádobě, baleno po 4-5 kg, kvalitativně typu SAVO ORIGINÁL

ks

 SATUR BADEX 5l 

bělící a dezinfekční 
přípravek     

118 45.00 Kč 5,310.00 Kč 54.45 Kč 6,425.10 Kč

21 žíravé čisticí prostředky 513,918

dezinfekční, tekutý, vysoce účinný koncentrovaný přípravek na bázi aktivního chloru, vhodný pro 
jednofázovou desinfekci a mytí všech ploch a předmětů, likvidující bakterie, viry, řasy, nižší houby, kvasinky 
a vlánité plísně, min. obsah chlornanu sodného 4,5%, pH 9-11, balený v plastové nádobě, objem min. 500 

ml s rozprašovačem, kvaliativně typu SAVO PROTI PLÍSNI 

ks
SAVO proti plísním 

500ml
314 50.00 Kč 15,700.00 Kč 60.50 Kč 18,997.00 Kč

22 žíravé čisticí prostředky 513,918

silný čistící přípravek na likvidaci zastaralé nečistoty, vodního a močového kamene, možnost použítí v 
potravinářském provozu, obsah kyseliny citronové v rozmezí 5-15 % hmotnosti, balení v plastových 

uzavíratelných lahvích, obash min. 500 ml, kvalitativně typu FIXINELA PLUS

ks
GO! FIX 500ml na 

rez a vodní kámen                260 16.00 Kč 4,160.00 Kč 19.36 Kč 5,033.60 Kč

23 žíravé čisticí prostředky 513,918

přípravek odstraňující rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny, určený k čištění zařízení 
koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů včetně příslušenství z nerezu a chromu, obash 

min. 500 ml s rozprašovačem, kvalitativně typu LARRIN

ks

SATUR PLUS s 

rozprašovačem 
500ml na koupelny 

na rez a vodní 
kámen 

240 20.00 Kč 4,800.00 Kč 24.20 Kč 5,808.00 Kč

24 žíravé čisticí prostředky 513,918
čistič kanalizačního a odpadního potrubí v domácnostech, rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, 

vatu, Obsahuje hydroxid sodný.  obsah min. 500ml. Kvalitativně typu Krtek, Fredy
ks

GO! na ODPADY 

tekutý 1l gel na 
čištění odpadů     

110 20.00 Kč 2,200.00 Kč 24.20 Kč 2,662.00 Kč

25 žíravé čisticí prostředky 513918

tekutý čisticí a dezinfekční přípravek určený k čištění a desinfekci WC silně znečištěných míst a zejména 
tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně, obsah chlornanu sodného v rozmezí 1 - 5 %, pH 12 - 

13, různé vůně, plastový obal, objem min. 750 ml, kvalitativně typu DOMESTOS na WC

ks
SATUR DESON WC 

750ml
1,446 15.00 Kč 21,690.00 Kč 18.15 Kč 26,244.90 Kč

26 žíravé čisticí prostředky 513,918

vonné pisoárové gelové sítko z polymeru s intenzivnější vůni než klasická sítka, optimalizující tvorbu 
bakterií, zabraňující šíření pachu již v zárodku, postupně uvolňujňující vůni , sítko zabraňující 

rozstříkávání moči a musí být umístitelné do všech běžně používaných pisoárů
ks

SÍTKO DO PISOÁRU 
AROMAFRESH 

bavlna modré          
222 26.00 Kč 5,772.00 Kč 31.46 Kč 6,984.12 Kč

27 žíravé čisticí prostředky 513,918
tablety do pisoáru obsahují účinné složky, které zabraňují tvorbě usazenin, odstraňují nečistoty a uvolňují 

příjemnou vůni, balení min. 1 kg, kalitativně typu WC tablety PISSOIR PRIX kg
SATUR TABLETY DO 

PISOÁRU 1kg                      30 120.00 Kč 3,600.00 Kč 145.20 Kč 4,356.00 Kč

28
čistící prostředky pro 

PROFI kuchyňský provoz 513,918
Tekutý písek na silně znečištěné nádobí ( pro potravinářský průmysl) - vhodný zejména pro citlivé 

povrchy – smalty, nerez , keramiku, sklo - kvalitativně typu Rilan scheurmilch, obsah min. 750ml
ks

RILAN 

SCHEUERMILCH 

TEKUTÝ PÍSEK 750 
ML

30 170.00 Kč 5,100.00 Kč 205.70 Kč 6,171.00 Kč

29
čistící prostředky pro 

PROFI kuchyňský provoz 513,918
Průmyslový mycí a odmašťovací tekutý nebo gelový prostředek na silně znečištěné a zapečené 

nádobí( kotle-pánve)  obash min. 500ml -  Kvalitativně typu Odmašťovač pánví Captain Clean ks AKTIVIT GK 500ml 30 47.00 Kč 1,410.00 Kč 56.87 Kč 1,706.10 Kč

30
čistící prostředky pro 

PROFI kuchyňský provoz 513,918

Průmyslový mycí a odmašťovací prostředek na podlahy (dlaždice) s dávkovačem na dané ředění 
tekutiny včetně nádob  určených na konkrétní mycí prostředek nejlépe barevně odlišených (pro 

potravinářský průmysl), obash min. 5L - kvalitativně jako Ecolab Maxx Forte2 
ks MAXX FORTE2 5l 10 950.00 Kč 9,500.00 Kč 1,149.50 Kč 11,495.00 Kč

31
čistící prostředky pro 

PROFI kuchyňský provoz 513,918 dávkovací pumpa na kanystry 5,10,20l ks
Dávkovací pumpa 

na kanystr 5l
6 35.00 Kč 210.00 Kč 42.35 Kč 254.10 Kč

32
čistící prostředky pro 

PROFI kuchyňský provoz 513,918

přípravek určený pro plošnou desinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných 
provozech; přípravek má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinek (tj. ABTMV);  pro 

nemocnice a všechny prostory, kde je vyžadována vysoká hygiena
-  toalety, umývárny, okraje bazénů, pro dezinfekci podlah, zdí, dlaždic a plastů. čistí, dezinfikuje a osvěžuje 

vzduch . pH 8%; Balení min. 5L, kvalitativně typu CLEAMEN, SCREEN

ks
BANN KAZ 5l 

dezinfekce
10 600.00 Kč 6,000.00 Kč 726.00 Kč 7,260.00 Kč

33

detergenty do 

průmyslových myček 
nádobí

513,918
F865 PLUS WINTERHALTER - vysoce účinný mycí přípravek do myčky černého nádobí, baleno po 25 kg - 

nutno dodat konkrétně tento výrobek, aby nedošlo ke zrušení možnosti reklamace ks

F865 Plus 25kg 

mycí prostředek do 
myček           

25 2,800.00 Kč 70,000.00 Kč 3,388.00 Kč 84,700.00 Kč

34

detergenty do 

průmyslových myček 
nádobí

513,918 Sůl do myčky balení min. 25 kg - nová myčka ks
SŮL TABLETOVÁ 

25kg pytel         
2 130.00 Kč 260.00 Kč 157.30 Kč 314.60 Kč

35
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918 smeták + násada, materiál dřevo, žíně na zametání, šíře cca 30 cm ks

SMETÁK na hůl 
nelakovaný + HŮL 

dřevěná 120cm 
závit

23 55.00 Kč 1,265.00 Kč 66.55 Kč 1,530.65 Kč

36
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918 smeták podlahový na hůl, materiál plast, rozměr 40cm, kvalitativně typu SPOKAR ks
SMETÁK na hůl 

jemný závit 4 50.00 Kč 200.00 Kč 60.50 Kč 242.00 Kč

37
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918 sada na smetí: lopatka + smetáček, materiál PVC, gumová lišta, různé barvy ks

LOPATKA plastová 
CLIP AZUR s 

gumovou lištou + 
SMETÁČEK 

plastový CLIP AZUR                              

24 21.00 Kč 504.00 Kč 25.41 Kč 609.84 Kč

38
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918 sada na smetí: lopatka + smetáček, materiál dřevo + PLECH ks

LOPATKA kovová 
velká + SMETÁČEK 

dřevěný 
nelakovaný                                                     

17 60.00 Kč 1,020.00 Kč 72.60 Kč 1,234.20 Kč

39
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918
ruční podlahový kartáč tvarován do tvaru "S" - syntetická vlákna - materiál: dřevo, plast - rozměry: např. 

20 x 5 cm
ks

Rýžák ruční 
dřevěný 10 12.00 Kč 120.00 Kč 14.52 Kč 145.20 Kč

Příloha č. 1 KS - Tabulka potřeb_cenová nabídka

Poř. číslo NÁZEV PRODUKTU MJKategorie Rozpočtová položka

https://www.su-servis.cz/rilan-scheuermilch-tekuty-pisek-750-ml
https://www.su-servis.cz/rilan-scheuermilch-tekuty-pisek-750-ml
https://www.su-servis.cz/rilan-scheuermilch-tekuty-pisek-750-ml
https://www.su-servis.cz/rilan-scheuermilch-tekuty-pisek-750-ml


40
kartáčnické výrobky 

různých typů 513,918 Kartáč na mytí nádobí, délka 20-30cm; lze mýt v myčce, rukojeť  polypropylenový plast, štětina polyester ks

KARTÁČ NA 
NÁDOBÍ YORK 

barevný                     
17 9.00 Kč 153.00 Kč 10.89 Kč 185.13 Kč

41 úklidové náčiní 513,918
kartáč na čištění žaluzií - vyčistí 2 lamely současně + náhradní návlek. Materiál: plast, mikrovlákno. 

Rozměry: d. 21,5 cm, š. 3,5 cm ks

HP Stěrka na 
žaluzie s 

mikrovláknem; 
28x11 cm; plast, 

mikrovlákno

2 45.00 Kč 90.00 Kč 54.45 Kč 108.90 Kč

42 úklidové náčiní 513,918 kartáč na topení ks Kartáč na radiátory 4 55.00 Kč 220.00 Kč 66.55 Kč 266.20 Kč

43 úklidové náčiní 513,918 vědro 5l - nádoba s držadlem PVC obsah 5 L - různé barvy (min 4) ks VĚDRO PVC 5l 5 33.00 Kč 165.00 Kč 39.93 Kč 199.65 Kč

44 úklidové náčiní 513,918 vědro 10l - nádoba s držadlem PVC obsahem 10 L ks

VĚDRO PVC 10l s 
plastovým uchem 

JANEGAL

32 30.00 Kč 960.00 Kč 36.30 Kč 1,161.60 Kč

45 úklidové náčiní 513,918
houba na mytí nádobí - molitanová hmota, z jedné strany opatřeny abrazivní vrstvou s vysokou odolností 

vůči odtržení abrazivní vrstvy od molitanové hmoty, profilová, rozměr min. 12x7x4,5 cm, v bal. 5 kusů bal

HOUBA 

TVAROVANÁ MAXI 
5ks v balení            

255 18.00 Kč 4,590.00 Kč 21.78 Kč 5,553.90 Kč

46 úklidové náčiní 513,918
drátěnka kvalitativně typu SOAP PADS; nerezavějící mýdlová houbička s dlouhou životností; vyšší obsah 

mýdla pro snadnější odstraňování připáleného jídla, v bal. 3 kusy
bal

Drátěnka se 
saponátem 5ks 

JANEGAL

60 14.00 Kč 840.00 Kč 16.94 Kč 1,016.40 Kč

47 úklidové náčiní 513,918

náhradní návlek pro podlahové mopy s šířkou záběru 42 cm, se dvěma bočními "kapsami" na držák 
mopu - NE jazylkové úchyty, určený pro mokré stírání všech typů podlahových krytin včetně dlažeb (i 

venkovních), speciální mikrovlákno s příměsí bavlny, rychle schnoucí
ks

MOP SPRINT 40cm 

balvna, polyester, 

mikrovlákno 
kapsový          

160 50.00 Kč 8,000.00 Kč 60.50 Kč 9,680.00 Kč

48 úklidové náčiní 513,918
houba na mytí nádobí - molitanová hmota, z jedné strany opatřeny abrazivní vrstvou, 10 ks v balení, 

velikost min. 7,8x4,7x2,4cm,
bal

HOUBIČKA NA 
NÁDOBÍ 10ks v 

balení                  
349 7.00 Kč 2,443.00 Kč 8.47 Kč 2,956.03 Kč

49 úklidové náčiní 513,918
stěrka na okna 35 cm - účinně odstraňující vodu ze skleněného povrchu, ideální pro koupelny, okna, šířka 

35 cm.
ks

STĚRKA NA OKNA 
4425 SPOKAR 35cm 

6 35.00 Kč 210.00 Kč 42.35 Kč 254.10 Kč

50 úklidové náčiní 513,918 škrabka na okna - bezpečnostní výsuvná na výměnné břity ks

ŠKRABKA SCRAP 
okenní i podlahová 

na žiletky       
8 55.00 Kč 440.00 Kč 66.55 Kč 532.40 Kč

51 úklidové náčiní 513,918 wc souprava -kartáč na WC + nádobka ks

WC SOUPRAVA 

YORK MINI kulatá 
BÍLÁ                 

28 16.00 Kč 448.00 Kč 19.36 Kč 542.08 Kč

52 úklidové náčiní 513,918 návlek na rozmývák 35 cm ks
NÁVLEK NA 

ROZMÝVÁK 35cm                           6 50.00 Kč 300.00 Kč 60.50 Kč 363.00 Kč

53 úklidové náčiní 513,918 gastro drátěnka - spirála velká z nerezových drátků, min. gramáž výrobku 40 g ks
DRÁTĚNKA NEREZ 
JUMBO 40g velká                    317 7.00 Kč 2,219.00 Kč 8.47 Kč 2,684.99 Kč

54 úklidové náčiní 513,918 koš odpadkový s víkem 50 L, PVC, vyklápěcí ks

KOŠ NA ODPADKY 
DIN DON 50l 

hranatý s víkem        
6 280.00 Kč 1,680.00 Kč 338.80 Kč 2,032.80 Kč

55 úklidové náčiní 513,918

švédská utěrka - mikroutěrka, rozměr 40x40 cm, hustota min. 250g/m2, Velmi savý víceúčelový hadr z 
mikrovlákna na perfektní úklid i bez použití čisticího prostředku, složení 20 % - 30 % polyamidu ( PAD ) a 
70% - 80% polyesteru ( PES ), hadr lze opakovaně vyvářet, je hygienicky a ekologicky nezávadný, různé 

barvy 

ks

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA 
40x40cm 250g 

PROFI     

417 12.00 Kč 5,004.00 Kč 14.52 Kč 6,054.84 Kč

56 úklidové náčiní 513,918 netkaná prachovka (z viskózy), v bal. 3ks různých barev, rozměr 35x40cm bal.
RYCHLOUTĚRKA 

3ks               
90 8.00 Kč 720.00 Kč 9.68 Kč 871.20 Kč

57 úklidové náčiní 513,918 tkaný hadr na podlahu, min. rozměr 60 x 60 cm ks
IVANA tkaný hadr 

60x60cm
881 16.00 Kč 14,096.00 Kč 19.36 Kč 17,056.16 Kč

58 úklidové náčiní 513,918 žinylková prachovka s teleskopickou tyčí ks

HP Oprašovač 
RAINBOW s 

teleskopem; 

12x105 cm; plast

6 32.00 Kč 192.00 Kč 38.72 Kč 232.32 Kč

59 úklidové náčiní 513,918 tkaná bílá prachovka, velikost 45x45 cm ks
Prachovka LENKA 

bílá 50x40cm 430 11.00 Kč 4,730.00 Kč 13.31 Kč 5,723.30 Kč

60 úklidové náčiní 513,918 houbová utěrka min. 17x14,5 cm, v bal. 3 kusy utěrek, barevné , kvalitativně typu SPONTEX balení
HOUBOVÁ UTĚRKA 

3ks
343 9.00 Kč 3,087.00 Kč 10.89 Kč 3,735.27 Kč

61 úklidové náčiní 513,918

kompletní PAD sestava obsahující PAD , ALU tyč a kloubový držák padu; držák na PAD 250x120mm, 

pad je na držáku umístěn na principu suchého zipu
držák s kloubem je vhodný pro násady o průměru: 23,5 mm, tyč délka min. 140 cm. 

ks

Sestava PAD, adlu 

tyč + držák padu na 
tyč

14 150.00 Kč 2,100.00 Kč 181.50 Kč 2,541.00 Kč

62 úklidové náčiní 513,918 náhradní pad držák 250x120mm včetně padu ks
Náhradní držák 

včetně padu 24 95.00 Kč 2,280.00 Kč 114.95 Kč 2,758.80 Kč

63 čisticí prostředky na ruce 513,918
tekutá suspenze na mytí silně znečištěné pokožky rukou, velikost balení 600 g, kvalitativně typu RUTO, 

SOLVINA
ks

RUTO 600g tekutá 
suspenze na mytí 

rukou           

56 21.00 Kč 1,176.00 Kč 25.41 Kč 1,422.96 Kč

64 krém na ruce 513,912

promašťující ochranný krém kvalitativně typu INDULONA MODRÁ, vhodný pro péči o vysušenou, 
popraskanou a odmaštěnou pokožku, emulzní, bez obsahu konzervačních látek, v plastové uzavíratelné 

tubě, obash min. 100 ml 
ks

INDULONA modrá 
100ml

1,249 30.00 Kč 37,470.00 Kč 36.30 Kč 45,338.70 Kč

65 mýdlo toaletní pevné 513,912
kvalitní pevné toaletní mýdlo, balené, vhodné pro všechny typy pleti, parfemované, baleno jednotlivě po 100 

g
ks LARGO 100g 697 5.00 Kč 3,485.00 Kč 6.05 Kč 4,216.85 Kč

66 mýdlo antibakteriální 513,912
tekuté mýdlo desinfekční/antibakteriální s pumpičkou, kvalitativně typu Dettol, Protex fresh obsah min. 250 

ml
ks

REGIA EXCLUSIVE 

dezinfekční tekuté 
mýdlo 300ml    

533 30.00 Kč 15,990.00 Kč 36.30 Kč 19,347.90 Kč

67 mýdlo antibakteriální 513,912
tekuté mýdlo desinfekční/antibakteriální s pumpičkou, kvalitativně typu Dettol, Protex fresh, Biofresh, Riva, 

obash min. 500 ml
ks

VIONE TM EXTRA 

HYGIENE bílé s 
antib.přísadou 

500ml

79 18.00 Kč 1,422.00 Kč 21.78 Kč 1,720.62 Kč

68 mýdlo tekuté 513,912

mýdlo tekuté 5l -jednorodá tekutina bez mechanického znečištění, rozpustná v každém poměru s vodou, 
hustota při 20 °C 1,015-1,045, pH 5,0-6,5, obsah glycerinu min. 1 %, obsah NaCl max. 2,5 %, určeno do 

nástěnného mechanického dávkovače, různé vůně, baleno v kanystrech min. po 5L 

ks

VIONE TEK.MÝDLO 
s perletí bílé 

BALZÁM 5l PET 
soud.

101 43.00 Kč 4,343.00 Kč 52.03 Kč 5,255.03 Kč

69 prací prostředky 513,912
přípravek, který změkčuje vodu, rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu, vhodný pro 

máčení a předepírku, balení v sáčku, balení min. 400 g , kvalitativně typu ŽABKA ks ŽABKA sáček 30 25.00 Kč 750.00 Kč 30.25 Kč 907.50 Kč

70 prací prostředky 513,912 prostředek na namáčení prádla NAMO, balení min. 600g ks
NAMO 600g 

namáčecí přípravek 40 20.00 Kč 800.00 Kč 24.20 Kč 968.00 Kč

71 prací prostředky 513,912
prací prášek na barevné prádlo, chrání barvy, odstraňuje odolné skvrny, poskytuje hloubkové čištění. Síla 

pracího prášku se aktivuje již při teplotě 20 stupňů , balení min. 4kg , kvalitativně typu ARIEL, PERSIL
ks      ROBETA 6kg     28 75.00 Kč 2,100.00 Kč 90.75 Kč 2,541.00 Kč

72 prací prostředky 513,912
Aviváž na prádlo, pomáhá prodloužit životnost prádla, neutralizuje pachy a prádlo zůstává dlouhodobě 

svěží. Obsah min. 1,8 litr, kvalitativně typu LENOR, SILAN.
ks

SILAN aviváž 
1800ml            

25 74.00 Kč 1,850.00 Kč 89.54 Kč 2,238.50 Kč

73 jednorázové PVC zástěry 513912 jednorázové zástěry PVC - čiré  1 balení 50 ks balení

ZÁSTĚRY 
JEDNORÁZOVÉ BÍLÉ 

80x125cm balení 
50ks     

12 38.00 Kč 456.00 Kč 45.98 Kč 551.76 Kč

74
pracovní rukavice 
JEDNORÁZOVÉ 513912 gumové rukavice - lékařské , velikost S, v balení 100 ks balení

MERCATOR simple 

VINYL rukavice S 

bez pudru 100ks  

4 210.00 Kč 840.00 Kč 254.10 Kč 1,016.40 Kč

75
pracovní rukavice 
JEDNORÁZOVÉ 513,912 gumové rukavice - lékařské velikost M , v balení 100 ks balení

MERCATOR simple 

VINYL rukavice M 

bez pudru 100ks  

51 210.00 Kč 10,710.00 Kč 254.10 Kč 12,959.10 Kč

76
pracovní rukavice 
JEDNORÁZOVÉ 513,912 gumové rukavice - lékařské, velikost L, v balení 100 ks balení

MERCATOR simple 

VINYL rukavice L 

pudrované 100ks  
49 210.00 Kč 10,290.00 Kč 254.10 Kč 12,450.90 Kč

77
pracovní rukavice 
JEDNORÁZOVÉ 513,912 gumové rukavice - lékařské, velikost XL, v balení 100 ks balení

MERCATOR simple 

VINYL rukavice XL 

pudrované 100ks 
20 210.00 Kč 4,200.00 Kč 254.10 Kč 5,082.00 Kč

78
pracovní rukavice               
(NE jednorázové) 513,912 gumové rukavice, velikost L ks

RUKAVICE 

GUMOVÉ nové 
žluté - L

160 8.00 Kč 1,280.00 Kč 9.68 Kč 1,548.80 Kč

79
pracovní rukavice                
(NE jednorázové) 513,912 gumové rukavice, velikost M ks

RUKAVICE 

GUMOVÉ nové 
žluté - M                    

249 8.00 Kč 1,992.00 Kč 9.68 Kč 2,410.32 Kč

80
pracovní rukavice                
(NE jednorázové) 513,912

nitrilové rukavice na úklid, velikost L, v bal. 1 pár, typově GREBE ČERVA    EN 388:2016 / 4101XEN 

420:2003+A1:2009EN ISO 374-1:2016 / typeA A2 J6 K6 L4O5 T5EN ISO 374-5:2016
ks

Rukavice nitrilové 
GREBE CERVA L

110 60.00 Kč 6,600.00 Kč 72.60 Kč 7,986.00 Kč

81
pracovní rukavice                
(NE jednorázové) 513,912

nitrilové rukavice na úklid, velikost M, v bal. 1 pár, typově GREBE ČERVA    EN 388:2016 / 4101XEN 

420:2003+A1:2009EN ISO 374-1:2016 / typeA A2 J6 K6 L4O5 T5EN ISO 374-5:2016
ks

Rukavice nitrilové 
GREBE CERVA M

30 60.00 Kč 1,800.00 Kč 72.60 Kč 2,178.00 Kč

82 vložky do rukavic 513,912 textilní vložky do gumových rukavic kus

VLOŽKY DO 
RUKAVIC bavlna M, 

vel. 8

200 5.50 Kč 1,100.00 Kč 6.66 Kč 1,331.00 Kč

83 papírové ruční utěrky 513,912
skládané ZZ, 1 vrstva, recyklovaný papír, barva nerozhoduje, velikost 24-25 cm x 22-23 cm,  balení 

karton min. 5000 ks (250x20)
karton

ALTER CLASSIC 

pap.ručníky Z-Z 
šedé 1V 5000ks      

118 180.00 Kč 21,240.00 Kč 217.80 Kč 25,700.40 Kč

84 papírové ruční utěrky 513,912 skládané ZZ, 2 vrstvé, 100% celuloza,  barva bílá, velikost 25x23 cm, balení karton min. 3000 ks karton

ALTER PREMIUM 

pap.ručníky Z-Z bílé 
2V celulóza  

84 230.00 Kč 19,320.00 Kč 278.30 Kč 23,377.20 Kč

85 papírové ruční utěrky 513,912
papírové ubrousky - ručníky, recyklovaný papír, barva bílá, návin, min. 2 vrstvá, kvalitatině typu MIDI, v 

bal. 2 role
bal

ALTER PREMIUM 

PAP.RUČNÍKY role 
MIDI bílé 2-V 50m  

836 35.00 Kč 29,260.00 Kč 42.35 Kč 35,404.60 Kč



86 papírové ruční utěrky 513,912
papírové ubrousky - ručníky, recyklovaný papír, barva bílá, návin, min. 2 vrstvá, kvalitatině typu MIDI, v 

bal. 12 rolí bal

ALTER PREMIUM 

PAP.RUČNÍKY role 
MIDI bílé 2-V 50m   

12 200.00 Kč 2,400.00 Kč 242.00 Kč 2,904.00 Kč

87
toaletní papír - min. 2 

vrstvy
513,912

recyklovaný papír, ražba, bez perforace, bílá nebo bílošedá barva, průměr role cca 27 cm až 28 cm, šířka 
role 9 cm až 9,5 cm, návin role 290 m až 320 m, v bal. 6 rolí bal

ALTER COMFORT 

JUMBO 280, 2-V, 

recykl, bílý
157 160.00 Kč 25,120.00 Kč 193.60 Kč 30,395.20 Kč

88 toaletní papír - min. 2 vrstvy 513,912
recyklovaný papír, ražba, s perforací, bílá nebo bílošedá barva, průměr role cca 18 cm až 19,5 cm, šířka role 

9 cm až 9,5 cm, návin role 130 m až 140 m, v bal. 6 rolí bal

ALTER COMFORT 

JUMBO 190, 2-V, 

recykl, bílý
147 75.00 Kč 11,025.00 Kč 90.75 Kč 13,340.25 Kč

89 toaletní papír - min. 2 vrstvy 513,912
2 vrstvy, recyklovaný papír, ražba, s perforací, bílá nebo bílošedá barva, průměr role cca 9-11 cm, návin 17-

20m, v bal. 24 rolí bal

ALTER COMFORT 

toaletní papír 2-
vrstvý bílý recykl 

75% bělost

74 67.00 Kč 4,958.00 Kč 81.07 Kč 5,999.18 Kč

90 pytle na odpadky 513912 pytle papírové 65x120 ks/3N - hnědý ks
PYTEL PAPÍROVÝ 

65x120cm 3-vrstvý                  370 16.00 Kč 5,920.00 Kč 19.36 Kč 7,163.20 Kč

91 pytle na odpadky 513912 pytel LDPE 70x110cm/80 mikro žlutý 120 litrů role

PYTEL-ODPAD 

ŽLUTÝ 70x110cm T-
100 role 15ks         

125 55.00 Kč 6,875.00 Kč 66.55 Kč 8,318.75 Kč

92 pytle na odpadky 513912 pytel LDPE 70x110cm/80 mikro modrý 120 litrů role

PYTEL-ODPAD 

MODRÝ 70x110cm 
T-100 role 15ks     

137 50.00 Kč 6,850.00 Kč 60.50 Kč 8,288.50 Kč

93 pytle na odpadky 513912 pytel LDPE 70x110cm/80 mikro černý 120 litrů role

PYTEL-ODPAD 

ČERNÝ 70x110cm T-
100 role 15ks       

150 50.00 Kč 7,500.00 Kč 60.50 Kč 9,075.00 Kč

94 pytle na odpadky 513912 pytel LDPE 70x110cm/40 mikro černý 120 litrů role

PYTEL-ODPAD 

ČERNÝ 70x110cm T-
60 role 25ks        

27 36.00 Kč 972.00 Kč 43.56 Kč 1,176.12 Kč

95 pytle na odpadky 513912 sáčky LDPE EXTRA silné- 40 mi,60 litrů černý 10ks/1 role role

Sáčky do koše TOP 
60L s páskou LDPE 

černé 10ks/rl.
740 23.00 Kč 17,020.00 Kč 27.83 Kč 20,594.20 Kč

96 pytle na odpadky 513912 sáčky LDPE EXTRA silné- 40mi, 35 litrů černý min. 26ks/1 role role

SÁČKY DO KOŠE 
50x60cm LDPE 

černé 40my silné 
25ks

80 20.00 Kč 1,600.00 Kč 24.20 Kč 1,936.00 Kč

97 pytle na odpadky 513912 sáčky 50x60/ 40mi -role role

SÁČKY DO KOŠE 
50x60cm LDPE 

černé 40my silné 
25ks

370 20.00 Kč 7,400.00 Kč 24.20 Kč 8,954.00 Kč

98 pytle na odpadky 513912 sáčky 60 X 80 /40mi -role role

SÁČKY DO KOŠE 
60x80cm ČERNÉ 
SILNÉ LDPE role 

10ks  

90 26.00 Kč 2,340.00 Kč 31.46 Kč 2,831.40 Kč

99 pytle na odpadky 513912 sáčky zatahovací 30 L -role role

SÁČKY DO KOŠE 
50x60cm 

zatahovací 20ks 
role        

340 18.00 Kč 6,120.00 Kč 21.78 Kč 7,405.20 Kč

100 pytle na odpadky 513912 sáčky zatahovací 60 L -role role

SÁČKY DO KOŠE 
63x73cm 

zatahovací 10ks 
role        

10 15.00 Kč 150.00 Kč 18.15 Kč 181.50 Kč

101 sáčky do vysavače 513912 pytel do vysavače LUX - DP 9000, v bal. 3 kusy bal
Sáčky do vysavačů 
LUX DP 9000 3ks

10 230.00 Kč 2,300.00 Kč 278.30 Kč 2,783.00 Kč

102 sáčky do vysavače 513912 pytel do vysavače PROFI 3, v bal. 3 kusy bal

Sáčky pro vysavač 
PROFI-EUROPE 

Profi 3 - 3ks

13 210.00 Kč 2,730.00 Kč 254.10 Kč 3,303.30 Kč

103 sáčky do vysavače 513912 pytel do vysavače PROFI 4-EUROPE, v bal. 3 kusy (zn.SS2053) bal

sáčku do vysavače 
PROFI-EUROPE 

Profi 4 - 3ks

9 210.00 Kč 1,890.00 Kč 254.10 Kč 2,286.90 Kč

104 sáčky do vysavače 513912 pytel do vysavače VORWERK VK 122, v bal. 5 kusů bal

sáčky pro vysavač 
VORWERK Kobold 

VK 122 - 5ks

1 220.00 Kč 220.00 Kč 266.20 Kč 266.20 Kč

18,178 611,960.00   740,471.60

G

2 H

3 J

4 D

5 A1

6 A2

7 B

8 C

9 M+Ostraha

10 OPSS

11 POLYGRAFIE

12

sklad OMI 

(ÚDRŽBA,OPEZ, 
Labská,KNIHOVNA,OMI+ 
OTPL)

Veškeré zboží (včetně dodacích listů) bude zavezeno do sídla zadavatele, tj. na adresu: Lhotecká 559/7, 143 01 - Praha 4 a rozvezeno do skladů jednotlivých nákladových 
středisek v areálu PA ČR

Zboží bude rozděleno (např. na paletách) do 12 zásilek, které budou řádně označeny nákladovým střediskem (A1, OTPL, ÚDRŽBA apod.). Každá jednotlivá zásilka bude 
opatřena příslušným dodacím listem.
Fakturace: faktury budou vystaveny na každé nákladové středisko zvlášť, tzn. (12 faktur). 
Faktura bude zaslána na adresu - Lhotecká 559/7, 143 01 - Praha 4


