
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Pracie prostriedky. 

Opis predmetu zákazky:  prášok na pranie bielizne, uterákov, utierok, obrusov 

Palmex Modrá sila  (alebo ekvivalent)  14 kg  balenie  30 ks/ 420 kg 

• univerzálny prací prostriedok s bieliacim účinkom 

• len pre profesionálne použitie 
• vysoký prací účinok v celom rozsahu teplôt: 30°C-60°C-90°C 
• jednoduché použitie podľa rôzneho stupňa tvrdosti vody 
• dvojzložkový enzým odbúrava nečistoty bielkovinového a biologického pôvodu 
• bieliaci účinok vďaka aktívnemu kyslíku pri vyšších teplotách nad 60°C 
• špeciálne optické bielidlá dodávajú bielizni žiarivú belosť 
• ochrana proti zošednutiu bielizne vďaka antiredepozičným prísadám a špeciálnym    
polymérom 
• dlhotrvajúca svieža vôňa odstráni nežiaduce pachy z bielizne 
• redukovaný obsah fosfátov s ohľadom na životné prostredie 
• dobrá biologická odbúrateľnosť 
• použitie do parných práčok 
• obal - papierové vrecia 
• balenie - 14 kg 
• nemôže to byť gél 
• hmotnostný a objemový pomer: 1 kg = 1,6 I 

Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia bielizne a tvrdosti vody. 

- predpieranie: 10 - 20 g/kg suchej bielizne 
- hlavné pranie: 10 - 35 g/ kg suchej bielizne 
 
Vzhľad: pevný prášok biely, parfumovaný 

hodnota pH - 10,5(pri 10g/l H20-destilovaná voda) 
(20°C) relatívna hustota - 500kg/m3  

bod vzplanutia - neaplikovaný 

Zloženie 15-30% fosfáty 

5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, perborát sodný 
< 5% neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, fosfonáty 



   obsahuje enzýmy   

   obsahuje uhličitan sodný 

   obsahuje inhibítor šednutia 

   obsahuje inhibítor korózie 

   obsahuje regulátor penenia 

    obsahuje vonné látky, fabivo 

    obsahuje optický zjasňovač 

Požadujeme Kartu bezpečnostných údajov / Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 (REACH)/, obchodný názov pracieho prostriedku a vzorku pracieho 

prostriedku do jedného pracovného dňa po podpise kúpnej zmluvy 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky:   1116,00 € s DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 19.07.2016   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

6. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave Študentské domovy Horský park 

Prokopa Veľkého 41,  811 04 Bratislava.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH. 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.   

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať dopravné náklady. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas 

doby realizácie predmetu zákazky. 

Lehota dodania:   Dodávku predmetu obstarávania požadujeme realizovať počas 
pracovných dní v čase od 7.00 do 14,00 hod. 

  Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

 


