
Poznámka: Vyplniť žlté bunky. Ostatné bunky sú z dôvodu zabezpečenia pôvodného textu a vzorcov zamknuté.

P.č. Názov tovaru
M.J.

Počet 

M.J.

Cena za M.J.      

s DPH

Cena celkom s 

DPH

1
Dávkovač na alkoholovú dezinfekciu na ruky, objem 500ml, výška 210 

mm,
ks 5 6,00 € 30,00 €

2

Dezinfekčný prípravok na ruky, objem : 500ml,  účinné látky: propán-2-

ol 45 g, propán-1-ol 30 g, mecetroniumetilsulfát (INN) 0,2 g, pomocné 

látky: 

purifikovaná voda, tetradecan-1-ol, glycerol 85 %, parfumové prísady, 

farbiaca zložka patentblue V 85%, účinnosť: Baktericídny, fungicídny na 

kvasinky, tuberkulocídny, virucídny proti obaleným vírusom (vr. HBV, 

HIV, HCV), SARS, účinný proti adeno-, polyoma- a rota vírusom,

ks 30 5,50 € 165,00 €

3

Dezinfekčný prípravok na ruky,  objem: 5l, účinné látky: propán-2-ol 45 

g, propán-1-ol 30 g, mecetroniumetilsulfát (INN) 0,2 g, pomocné látky: 

purifikovaná voda, tetradecan-1-ol, glycerol 85 %, parfumové prísady, 

farbiaca zložka patentblue V 85%, účinnosť: Baktericídny, fungicídny 

na kvasinky, tuberkulocídny, virucídny proti obaleným vírusom (vr. 

HBV, HIV, HCV), SARS, účinný proti adeno-, polyoma- a rota vírusom, 

ks 30 43,00 € 1 290,00 €

4
Dávkovač emulzie na umytie a ošetrenie pokožky s pumpičkou, objem 

500 ml, výška 210 mm, hlbka vr. páčky 110mm, 
ks 8 6,00 € 48,00 €

Sídlo:  Einsteinova 18,Bratislava

Názov uchádzača:  HARTMANN RICO a.s

IČO: 31351361

Kontaktná osoba: Katarína Špačková

Tel.:0940401537

Email: katarina.spackova@hartmann.info



5

Univerzálna umývacia emulzia na ruky, objem 500 ml, zloženie: Aqua, 

Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 

Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 

Sodium Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, 5-Bromo-5-Nitro-

1, 3-Dioxane, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Sodium Citrate, 

Sodium Salicylate, 

ks 18 5,40 € 97,20 €

6

Univerzálna umývacia emulzia na ruky, objem 5l, zloženie: Aqua, 

Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 

Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 

Sodium Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, 5-Bromo-5-Nitro-

1, 3-Dioxane, Propylene Glycol, Parfum (Fragrance), Sodium Citrate, 

Sodium Salicylate, 

ks 40 25,00 € 1 000,00 €

7

Čistiaci dezinfekčný prípravok na plochy a povrchy bez obsahu 

formaldehydu na báze synergickej kombinácie aldehydov a kvartérnych 

amóniových zlúčenín, objem 5l, zloženie na100g roztoku: účinné látky: 

glutaral (=glutaraldehyd) 5,0 g, benzyl-C12-18-

alkyldimethylammoniumchlorides (=benzalkoniumchlorid) 3,0 g, 

didecyldimethylammoniumchloride 3,0 g , účinnosť: Baktericídny, 

fungicídny na kvasinky, tuberkulocídny, virucídny, virucídny proti 

obaleným vírusom (vr. HBV, HCV, HIV), FCV, MNV, SARS, adeno-, 

polyoma- a rotavírusom, sporicídny,

ks 10 37,00 € 370,00 €

8

Dezinfekčný a čistiaci prípravok na povrchy bez obsahu aldehydov, na 

báze synergickej kombinácie  kvartérnych amóniových zlúčenín a 

amínov, objem 5l, zloženie na 100g roytoku: účinné látky: benzyl-C12-

18- alkyldimethyl-ammoniumchlorides (benzalkoniumchloride) 19,9 g, N-

(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 

(dodecylbispropylenetriamine) 5g, účinnosť: Baktericídny, fungicídny 

na kvasinky, tuberkulocídny, virucídny proti obaleným vírusom (vr. 

HBV, HCV, HIV), FCV, MNV, SARS, účinný proti adeno-, polyoma- a 

rotavírusom,

ks 10 55,00 € 550,00 €



9

Neutrálny čistiaci prípravok na všetky umývateľné povrchy, objem 5l, 

zloženie: Neionické surfaktanty, rozpúšťadlá, komplexotvorné činidlá, 

vonné prísady,

ks 3 23,50 € 70,50 €

10

Čistiaci prípravok na všetky oblasti spracovania potravín, objem 5l, 

zloženie: Neionické a ionické surfaktanty, rozpúšťadlá, anorganické soli, 

inhibítory korózie, vonné prísady, pomocné látky, oblasť použitia: na 

čistenie pracovných plôch, skríň, strojov a zariadení,

ks 3 46,00 € 138,00 €

11
Univerzálny zásobník flisových utierok pre všetky typy tekutej 

dezinfkecie na povrchy, 
ks 2 15,00 € 30,00 €

12 Rolka flisových utierok 90 ks, na rýchlu dezinfekciu povrchov,      ks 36 10,00 € 360,00 €

13
Čistiaca pena určená na rýchle očistenie pokožky pri inkontinencií, s 

obsahom kreatínu, objem 400 ml, 
ks 300 4,80 € 1 440,00 €

14

Telové mlieko na starostlivosť o suchú pokožku v starobe, zaťažovanou 

ležaním na lôžku a inkontinenciou, s obsahom kreatínu a pantenolu, 

objem 500 ml,
ks 36 8,00 € 288,00 €

15
Ošetrujúci olej na pokožku, s obsahom prírodných olejov, vitamínu E a 

bisabolu, objem 500 ml,
ks 36 8,00 € 288,00 €

16
Ošetrujúci krém na ruky, s obsahom lanolínu a glycerínu, objem 200 ml, 

ks 168 2,80 € 470,40 €

6 635,10 €Cena celkom


