
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:  Pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné pomôcky 

          Opis predmetu zákazky: 

   
Názov 

 

veľkosť počet 

Pánske montérkové nohavice na traky  

-náprsné vrecko na zips, sťahujúca guma vzadu na páse a 
zosilnené kolena.  

-s náprsenkou 

-100% bavlna, min 240g/m², farba tmavo zelená 

54 

52 

56 

2 

2 

2 

Pánska montérková blúza. 

-prekryté zapínanie a zosilnené lakte. 

Farba: zelená 

Materiál: 100% bavlna 240g/m2 

54 

52 

56 

2 

2 

2 

Zateplený 3/4 pracovný kabát (vaťák prešivák) so zateplenou 

kapucňou, základná ochrana voči chladu a poveternostným 

vplyvom, zapínanie na gombíky, širší strih umožňuje voľnosť 

pohybu. Materiál: impregnované plátno,100% bavlna.  

Farba zelená.           

54 

52 

56 

2 

2 

2 

 

Bezpečnostná kotníková obuv pre profesionálne použitie s 

oceľovou výstuhou vo špičke a stielkou. Podošva z 

termoplastického polyuretánu, odolná proti kyselinám a olejom. 

Farba čierna. Antistatická, absorpcia energie v päte, odolnosť 

zvršku proti prieniku a absorpcii vody. Materiál: zvršok: kvalitná 

46 

42 

1 

5 



matná useň bez syntetických materiálov, prešívaný s bielou 

niťou, bielo-čierne šnurovanie. Podošva: PRIAMY NÁSTREK 

=dvojzložkový: POLYURETÁN + TERMOPLASTICKÝ 

POLYURETÁN.Vonkajšia vrstva (Termoplastický polyuretán = 

vlastnosti blízke gume)= vyššia hustota = odolnosť voči nečistote 

a ostrým predmetom na podlahe. Vonkajšia vrstva je priesvitná= 

čistý, bez prímesí s vysokou protišmykovosťou. Vnútorná vrstva 

(Polyuretán)= nižšia hustota = zvyšuje komfort nosenia = 

absorbuje energiu pri stoji a chôdzi. Vkladacia stielka. Podšívka: 

textilná, jemná, vysokokvalitná podšívka, ktorá odsáva pot, s 

bandážou okolo členku pre vyšší komfort nosenia. Jazyk: 

vypodšívkovaný s bandážou, zošitý so zvrškom. Šnurovanie 

pomocou oceľových „D“ krúžkov 

Gumáky vysoké gumené, vyššia odolnosť proti teplu, odretiu, 

prepichnutiu a prerezaniu oproti obdobným výrobkov z PVC, 

ochrana pred vodou, nečistotami, pošmyknutím a minimálnymi 

mechanickým rizikami. Farba: čierne 

46 

42 

 

1 

5 

Rukavice z bravčovej štiepenky, bez podšívky, veľkosť 10". 

Odvetvie: strojárstvo, stavebníctvo, logistika, špedícia Použitie: 

práca v suchom prostredí Norma EN 420, CAT 1          

10“ 6 

 
            Predpokladaná hodnota zákazky: 720,00 € s DPH. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 31.08.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. 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, vrátane dopravných nákladov. 

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

realizácie predmetu zákazky.    

 Lehota dodania:   po zaslaní záväznej objednávky.  

 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. 

 



V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými 

parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností 

tohto opisného formulára. 


