
1

Skinsept Pur  350ml - vysoko účinný bezfarebný dezinf. prostriedok , určený na 

dezinfekciu pokožky  predinjekciami , punkciami a pod. Neobsahuje jód. Účinná latka : 

zmes alkoholov  Účinosť : A(B)TMV

350ml ks 25 4,53 113,25 22,65 135,90

2

Sekusept forte 2l - určený na dezinf a vyšší stupeň dezinf. nástrojov z kovu,skla, 

endoskopov. Účinná látka : aldehydy ,KAZ    Účinnosť : ABCTMV 2000ml ks 5 29,83 149,15 29,83 178,98

3

BacForce  EL 900- čistiaci a dezinf. prostriedok (kuchyňa), rýchle ,účinne a hygienicky 

odstráni mastné nečistoty zo stolov ,podláh ,stien a obkladov. Účinná látka: 100g 

kvapaliny obsahuje 3,94g chlornan sodný. Čistí a dezinfikuje v jednom kroku.

5000ml ks 0 20,50 0,00 0,00 0,00

4 Savo original 1l 1000ml ks 60 3,50 210,00 42,00 252,00

5
 Savo proti plesni - prípravok tekutý  na odstránenie plesní v domácnosti s 

dezinfekčným účinkom 
500 ml ks 20 3,10 62,00 12,40 74,40

6

Incidin Oxydes 6l  - konc. Dezinf. prostreidok  na báze aktívneho kyslíka . Široká 

mikrobisídna účinnosť. Vynikajúca čistiaca schopnosť.Účinná látka :peroxid 

vodíka,benzalkoniumchlorid Účinnosť :A(B)V. Čistí a dezinfikuje v jednom kroku.

6000ml ks 50 33,80 1690,00 338,00 2028,00

7

Incidin Pro 2l - tekutý dezinf. prostriedok s vynikajúcou čistiacou schopnosťou a 

materiálovou kompatibilitou. Účinné látky v 100g prípravku : 10,0g 2-fenoxyetanol, 8,0g 

N-(3 aminopropyl) dodecylpropán, 7,5gg benzalkoniumchlorid, vrátane MRSA. Čistí a 

dezinfikuje v jednom kroku.

2000ml ks 10 31,70 317,00 63,40 380,40

8

Incidin PRO 6l - tekutý dezinf. prostriedok s vynikajúcou čistiacou schopnosťou a 

materiálovou kompatibilitou. Účinné látky v 100g prípravku : 10,0g 2-fenoxyetanol, 8,0g 

N-(3 aminopropyl) dodecylpropán, 7,5gg benzalkoniumchlorid, vrátane MRSA. Čistí a 

dezinfikuje v jednom kroku.

6000ml ks 50 68,40 3420,00 684,00 4104,00

9

Incidin extra N 6l - kvapalný koncent. Prípravok na plošnú dezinf. Obsahuje 

glukoprotamín. Má dobrý čistiaci účinok, svieža vôňa, neobsahuje prchavé látky. Obsah 

účinných látok v 100g prípravku : 15,0alkyldimethylbenzylamonium- chlorid, 12,4 g 

glukoprotamín . Účinonosť proti baktériam(TBC),mikkroskopicky kvasinkovým i 

vláknitým hubám,Adeno, Papova a Rota vírusom, vrátane MRSA. Čistí a dezinfikuje v 

jednom kroku.

6000ml ks 0 65,10 0,00 0,00 0,00

10

Incidin extra N 6l - kvapalný koncent. Prípravok na plošnú dezinf. Obsahuje 

glukoprotamín. Má dobrý čistiaci účinok, svieža vôňa, neobsahuje prchavé látky. Čistí a 

dezinfikuje v jednom kroku.

2000ml ks 0 27,23 0,00 0,00 0,00

11
Incidin liquid  - dezinf. alkoholvý prípravok na rýchlu dezinf. zdravotníckych pomôcok a 

nástrojov.Prípravok je vhodný na malé pracovné plochy.
1000ml ks 0 9,99 0,00 0,00 0,00

12

Medicarine -Rozpustné dezinfekčné tablety  Zloženie: účinná látka - dichlórizokyanuran 

sodný (99%) , na dezinfekciu všetkých  umývateľných povrchov -  močové fľaše, plochy, 

riadi,sanitárne zariadenia.Spektrum účinku : baktericídni (vratene MRSA), 

tuberkulocídny, fungicídny, virucídny, sporicídny

300tbl ks 80 42,85 3428,00 685,60 4113,60

13
Skinman soft protect  - alkoholová dezinfekcia rúk a pokožky .Obsah  účinných látok v 

100g prípravku : 89 g etanol
500ml ks 20 6,40 128,00 25,60 153,60

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky                                                               Dezinfekčné prípravky

P.č. DPH Cena spolu s DPHNázov tovaru MJ
Cena spolu bez 

DPH
Bal. Počet

Cena za MJ bez 

DPH



14
Skinman soft protect - alkoholová dezinfekcia rúk a pokožky .Obsah  účinných látok v 

100g prípravku : 89 g etanol
5000ml ks 40 41,00 1640,00 328,00 1968,00

15

ECODES -  univerzálny prací prostriedok s dezinfekčným a bieliacím účinkom pre 

chemotermickú dezinfekciu textílií pri 65°C / 20 min.. vynikajúci prací účinok, 

odstraňovanie škvŕn a šetrné bielenie bez obsahu chlóru.Obsah účinných látok v 

100g prípravku : 1,84 g kys. peroctová

15kg ks 10 42,23 422,30 84,46 506,76

16 Tekutý dez. prostriedok  na prádlo      Savo  Perex 1l 1000ml l 60 3,50 210,00 42,00 252,00

17
Alkoholové tampóny - balenie  á 1 ks, sterilné, 70% Isopropylalkohol, 1 kus s rozmerom 

3x6,5cm, balenie = 100 kusov.
bal 20 3,10 62,00 12,40 74,40

18 ks 0

11851,70 2370,34 14222,04

Dodávateľ môže poskytnúť aj ekvivalentný výrobok, ktorý musí mať porovnateľné alebo lepšie vlastnosti ako požadovaný výrobok s relevantným dokladom na posúdenie.

Spolu:


