
  

 

 

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 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Dodávka pracovných odevov a obuvi, podľa tabuľky  č.1 

k zadaniu vrátane  dopravných nákladov na miesta dodania. 

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. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 3 385,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  27.02.2018 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

6. Miesto dodania:   

Špecifikované v tabuľke č.1.   

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

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

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení: Cena bez DPH, 

Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

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

doby dodania predmetu zákazky. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do 

SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy 

fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH 

podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou  

 

 

mailto:maria.hiebschova@euba.sk


 

 

2 

osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 

Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..  

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

9. Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 14 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

10. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní  

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje.Verejný obstarávateľ požaduje vystaviť viac faktúr podľa požiadavky. 

 

Tabuľka č.1- Špecifikácia pre jednotlivé objekty 

 

Špecifikácia pre Bufet Výučba II, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Pracovné odevy - 10101 Objed. Množ. 
Jedn. cena bez 

DPH 
Cena spolu 

Dámska biela košeľa, dlhý rukáv, 
zapínanie na gombíky, tvarovaný dolný 
okraj, dolné okraje rukávov všité do 
vyhrňovacej manžety, materiál 100% 
bavlna, 125g/m2, veľkosť XL (napr: 
STYLE, Ľubica)  

5 ks   

Šilt s nastaviteľnou plastovou sponou, 
vonkajší materiál 100% ťažná brúsená 
banvlna, vnútorný materiál slučkové 
froté, farba biela, univerzálna veľkosť 
(napr: Sunvisor, Ľubica) 

20 ks   

Dámske nohavice do pása na gumu, 
rovný strih, dve bočné vrecká, materiál 
100% bavlna, farba biela, veľkosť č. 54 
(napr: Ľubica) 

1 ks   

Zástera so zapínaním na gombíky 
z bočnej strany, dve vrecká, okrúhly 
golier, materiál 100% bavlna, 180g/m2, 
farba zeleno-biela, veľkosť XL (napr: 
Ľubica, NINA motylik)  

10 ks   

Dámske tričko s krátkym rukávom, 
raglánový strih, priekrčník v tvare V, 
dĺžka do hĺbky bokov, materiál 95% 
bavlna, 5% elastan, 180g/m2, farba 
biela, veľkosť XL (napr: DREAM, Ľubica)  

8 ks   

Dámske tričko s krátkym rukávom, 
raglánový strih, priekrčník v tvare V, 
dĺžka do hĺbky bokov, materiál 95% 
bavlna, 5% elastan, 180g/m2, farba 
biela, veľkosť L (napr: DREAM, Ľubica) 

1 ks   

Dámske tričko s krátkym rukávom, 
raglánový strih, priekrčník v tvare V, 
dĺžka do hĺbky bokov, materiál 95% 
bavlna, 5% elastan, 180g/m2, farba 
biela, veľkosť XXL (napr: DREAM, 
Ľubica) 

3 ks   
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Zdravotná rehabilitačná obuv, pohodlná 
široká topánka, vyrobená z mikrovlákna 
Lorica, materiál podšívka Polyamid, 
materiál podrážka Polyuretán, trieda 
ochrany O2, protišmykocvá, antistatická, 
olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 41 
(napr: M FIBRE ALFA O2, Ľubica) 

2 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, pohodlná 
široká topánka, vyrobená z mikrovlákna 
Lorica, materiál podšívka Polyamid, 
materiál podrážka Polyuretán, trieda 
ochrany O2, protišmykocvá, antistatická, 
olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 42 
(napr: M FIBRE ALFA O2, Ľubica) 

1 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, pohodlná 
široká topánka, vyrobená z mikrovlákna 
Lorica, materiál podšívka Polyamid, 
materiál podrážka Polyuretán, trieda 
ochrany O2, protišmykocvá, antistatická, 
olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 38 
(napr: M FIBRE ALFA O2, Ľubica) 

1 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok 
z hladkej kože, kožená výstelka, 
nastaviteľný a preklopiteľný remienok na 
päte, protišmyková podrážka 
s odolnosťou proti tukom, olejom 
a benzínu, perforovaná, trieda ochrany 
OB FO, SRC, farba biela, veľkosť č. 40  
(napr: Ľubica, č.237020) 

2 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok 
z hladkej kože, kožená výstelka, 
nastaviteľný a preklopiteľný remienok na 
päte, protišmyková podrážka 
s odolnosťou proti tukom, olejom 
a benzínu, perforovaná, trieda ochrany 
OB FO, SRC, farba biela, veľkosť č. 37  
(napr: Ľubica, č.237020) 

2 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok 
z hladkej kože, kožená výstelka, 
nastaviteľný a preklopiteľný remienok na 
päte, protišmyková podrážka 
s odolnosťou proti tukom, olejom 
a benzínu, perforovaná, trieda ochrany 
OB FO, SRC, farba biela, veľkosť č. 38  
(napr: Ľubica, č.237020) 

1 pár 

  

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok 
z hladkej kože, kožená výstelka, 
nastaviteľný a preklopiteľný remienok na 
päte, protišmyková podrážka 
s odolnosťou proti tukom, olejom 
a benzínu, perforovaná, trieda ochrany 
OB FO, SRC, farba biela, veľkosť č. 39  
(napr: Ľubica, č.237020) 

4 pár   

Zdravotná rehabilitačná obuv, zvršok: 
syntetický, dvojprackový, stielka: 
masážna, syntetická, podrážka: 
polyuretánová, farba biela, veľkosť č. 37 
(napr: Ľubica, M15) 

1 pár   

Dámske tričko s krátkym rukávom, 
raglánový strih, priekrčník v tvare V, 
dĺžka do hĺbky bokov, materiál 95% 
bavlna, 5% elastan, 180g/m2, farba 
biela, veľkosť XL (napr: DREAM, Ľubica) 

6 ks   
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Špecifikácia pre objekt  

Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave so sídlom VIRT, 946 38 Radvaň nad Dunajom 

Pracovné odevy 10101 Objed. Množ. 
Jedn. cena bez 

DPH 
Cena spolu 

Dámske tričko s krátkym rukávom, 

úzky lem priekrčníku z rebrového 

úpletu, s prídavkom 5% elastanu, 

spevňujúca ramenná páska, 

silikónová úprava, materiál 100% 

bavlna, 160g/m2, farba biela, 

veľkosť M  (napr: Basic lady, 

Ľubica) 

15 ks   

Pánske tričko s krátkym rukávom, 

kvalitný priekrčník s prídavkom 5% 

elastanu so spevňujúcou ramennou 

páskou, trup po bokoch bez švov, 

silikónová úprava, materiál 100% 

bavlna, 160g/m2, barba biela, 

veľkosť XL (napr: Basic, Ľubica) 

15 ks   

Plášť zdravotná sestra, zapínanie na 

gombíky, 3 vrecká, krátky rukáv, 

okrúhly priekrčník, rovný strih, 

materiál 100% bavlna, 180g/m2, 

farba biela, veľkosť č. 48 (napr: 

Ľubica) 

2 ks   

Plášť pánsky, zapínanie na 

gombíky, 3 vrecká, krátky rukáv, 

okrúhly priekrčník, rovný strih, 

materiál 100% bavlna, 180g/m2, 

farba biela, veľkosť č. 54 (napr: 

Ľubica) 

2 ks   

Upratovacia šatová zástera, 

zapínanie na gombíky, dve spodné 

vrecká, rovný strih, bez rukávov, 

rozhalenka s golierom, materiál 

100% bavlna, 200g/m2, farba 

kombinovaná, veľkosť č. 48 (napr: 

Ľubica) 

2 ks   

Zástera do pása, materiál 100% 

bavlna, 240g/m2, farba: červená, 

univerzálna veľkosť (napr: Ľubica) 

4 ks   

Zástera do pása, materiál 100% 

bavlna, 240g/m2, farba: biela, 

univerzálna veľkosť (napr: Ľubica) 

4 ks   

Šiltovka celotylová s nastaviteľnou 

plastovou sponou, vonkajší materiál 

100% ťažná brúsená bavlna, 

vnútorný materiál slučkové froté, 

univerzálna veľkosť, farba biela 

(napr: Ľubica) 

4 ks   
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Lodička kuchárska biela keprová, 

univerzálna veľkosť (napr: Ľubica) 
4 ks   

Unisexová fleecová vesta 

klasického strihu, dve predné šikmo 

všité vrecká na zips, možnosť 

stiahnutia dolného lemu elastickou 

šnúrkou, antipilingová úprava na 

vonkajšej strane vesty, materiál 

fleece, 100% polyester, 280g/m2, 

farba tmavomodrá, veľkosť č. XL 

(napr: Ľubica) 

3 ks   

Montérkový komplet, nohavice na 

traky a blúza spolu, materiál 100% 

bavlna, 245g/m2, farba modrá, 

veľkosť č. 54 (napr: Ľubica, 

KLASIC) 

1 ks   

Bezpečnostná obuv, zvršok: lícová 

hovädzinová ušeň, podšívka: 

textília s absorbčnou schopnosťou, 

vnútorná vložka: anatomicky 

tvarovaná, antistatická, podrážka: 

PU/Guma, olejovzdorná, 

antistatická, protišmyková, 

nepíšúca, dvojzložkový nástrek, 

s oceľovou tužinkou, trieda ochrany 

S1 SRC, farba čierna, veľkosť č. 46 

(napr: Ľubica) 

1 pár   

Pohodlná, široká, členková topánka, 

vyrobená z mikrovlákna Lorica, 

model s oceľovou tužinkou odolnou 

nárazu energie 200 J a stlačeniu 

silou 15kN, priedyšná podšívka 

s absorpciou a desorpciou potu, 

vyberateľná antistatická stielka so 

systémom kontroly potenia, 

podošva je vyrobená 

z dvojhustotného polyuretánu 

(PU2D), protismyková, antistatická, 

olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 

44 (napr: Ľubica) 

1 pár   

Pohodlná, široká, členková topánka, 

vyrobená z mikrovlákna Lorica, 

model s oceľovou tužinkou odolnou 

nárazu energie 200 J a stlačeniu 

silou 15kN, priedyšná podšívka 

s absorpciou a desorpciou potu, 

vyberateľná antistatická stielka so 

systémom kontroly potenia, 

podošva je vyrobená 

z dvojhustotného polyuretánu 

(PU2D), protismyková, antistatická, 

olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 

38 (napr: Ľubica) 

2 pár   
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Pohodlná, široká, členková topánka, 

vyrobená z mikrovlákna Lorica, 

model s oceľovou tužinkou odolnou 

nárazu energie 200 J a stlačeniu 

silou 15kN, priedyšná podšívka 

s absorpciou a desorpciou potu, 

vyberateľná antistatická stielka so 

systémom kontroly potenia, 

podošva je vyrobená 

z dvojhustotného polyuretánu 

(PU2D), protismyková, antistatická, 

olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 

39 (napr: Ľubica) 

2 pár   

Pohodlná, široká, členková topánka, 

vyrobená z mikrovlákna Lorica, 

model s oceľovou tužinkou odolnou 

nárazu energie 200 J a stlačeniu 

silou 15kN, priedyšná podšívka 

s absorpciou a desorpciou potu, 

vyberateľná antistatická stielka so 

systémom kontroly potenia, 

podošva je vyrobená 

z dvojhustotného polyuretánu 

(PU2D), protismyková, antistatická, 

olejuvzdorná, farba biela, veľkosť č. 

41 (napr: Ľubica) 

1 pár   

Rukavice so zosilnenou dlaňou 

a ukazovákom z hovädzej štiepanej 

kože, zadná časť z bavlnenej 

tkaniny, vystužená manžeta, farba 

šedá/tyrkysová, veľkosť 12 alebo L 

(napr: Ľubica) 

6 pár   

 

 

 

 

 

Špecifikácia pre objekt Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU, Konventná č.1, Bratislava 

Pracovné odevy - 10101 Objed. Množ. 
Jedn. cena bez 

DPH 
Cena spolu 

Tričko s krátky rukáv, dámske, 180g, 
100%, veľkosť XXL, biela (napr: BASIC) 2 ks   

Nohavice dámske biele, zapínanie na 
gombíky, nastaviteľný pás, vzadu 
gumička, 100% bavlna, 240g, č.56 (napr: 
Ľubica) 

2 ks   
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Zdravotná rehabilitačná obuv dámska, 
sandále, zvršok a stielka koža, 
perforovaná, päta otvorená, remienok 
okolo päty s prackou, protišmyková 
podrážka, odolná voči tukom, olejom, 
benzínu, farba biela, veľkosť č. 41 (napr: 
Ľubica, č. 7020)  

1 pár   

Tričko s krátky rukáv, pánske, 180g, 
100%, veľkosť XXL, biela (napr: BASIC) 2 ks   

Nohavice pánske biele, zapínanie na 
gombíky, nastaviteľný pás, vzadu 
gumička, 100% bavlna, 240g, č.54 (napr: 
Ľubica, L/P/B) 

 2 ks   

Zdravotná rehabilitačná obuv pánska, 
sandále, zvršok a stielka koža, 
perforovaná, päta otvorená, remienok 
okolo päty s prackou, protišmyková 
podrážka, odolná voči tukom, olejom, 
benzínu, farba biela, veľkosť č. 43 (napr: 
Ľubica, č. 7020) 

 1 pár   

 

Špecifikácia pre objekt Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava 

Klasik komplet pánsky, nohavice s náprsenkou + blúza, farba zelená, 285g/m
2
, materiál polyester 65% a 

bavlna 35%, monterkové nohavice na traky, postranné vrecká, nastaviteľný pás veľ. č.54,60 /napr.LACL/  

2 ks 

Pánske prac. poltopánky- sandále, nubuková hovädzia useň, priedušná podšívka, anatomická pod stielka, 

podošva z dvojhustotného polyuretánu, protišmyková, antistatická, olejuvzdorná. farba oriešková, veľ. č. 

42,43 /napr. ŠPORT OMEGA/  

2 páry 

Pánska bunda 490g/m
2
, vetru odolná, skrytá kapucňa v golieri, nastaviteľný pás, podšitá, náprsné vrecká, 

materiál 100% polyester, prešívaná fleecová podšívka, farba zelená/šedá/modrá, veľ. 60 /napr. 

FRISTADS/  

1 ks 

Rukavice kombinované koža/tkanina, 5 prstov veľ. XL  3 páry 

Rukavice dielektrické 1 KW 1 pár 

Rukavice textilné 5 prstov biele bavlnené  15 párov 

Ochranné okuliare číre  2 ks 

Tepláky dámske čierne s vreckami 200g/m2, 95% bavlna,5% elastan veľ. č. 4  x L, l x XL /napr.ADLER/  5 ks 

Tričko dámske s  krátkym rukávom, 180g/m
2
,95% bavlna 5% elastan, farba fialová, veľ. 4  x L,l x XL 

/napr. DUO SANDWICH 160/ 

5 ks 

Tričko dámske s dlhým rukávom 180g/m
2
, 95% bavlna,5% elastan, farba malinová, veľ. 4  x L, 1 x XL 

/napr. ELEGANCE/  

5 ks 

Dámske kožené  sandále s uzavretou špicou  perforované, podrážka  protišmyková., biele veľ. 1  x 37,2 x 

38,    1 x 39,1 x 41/napr. MIŠA/  

5 párov 

 

 

Špecifikácia pre objekt Študentský domov Vlčie hrdlo č.74, Bratislava 

Klasik komplet pánsky, nohavice s náprsenkou + blúza, farba zelená, 285g/m \ materiál polyester 65% a 

bavlna 35%, montérkové nohavice na traky, postranné vrecká, nastaviteľný pás veľ. č.52,58 /napr.LACL/  

2 ks 

Pánske prac. poltopánky- sandále, nubuková hovädzia useň, priedušná podšívka, anatomická pods tielka, 

podošva z dvojhustotného polyuretánu,  protišmyková, antistatická, olejuvzdorná. farba oriešková, veľ. č. 

42,46 /napr. ŠPORT OMEGA/  

2 páry 
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Rukavice kombinované koža/tkanina, 5 prstov veľ. XL  3 páry 

Rukavice dielektrické 1 KW 1 pár 

Rukavice textilné 5 prstov biele bavlnené  15 párov 

Ochranné okuliare číre  2 ks 

Tepláky dámske čierne s vreckami 200g/m2, 95% bavlna,5% elastan, veľ. č. 4  x L, l x XL /napr.ADLER/  5 ks 

Tričko dám.s krátk.rukávom,180g/m
2
,95% bavlna 5% elastan, farba fialová ,veľ. 3  x L,2 x XL /napr. DUO 

SANDWICH 160/ 

5 ks 

Tričko dámske s dlhým rukávom 180g/m
2
,95% bavlna 5% elastan, farba malinová, veľ. 3  x L,2 x XL , /napr. 

ELEGANCE/  

5 ks 

Dámske kožené  sandále s  uzavretou  špicou perforované, podrážka protišmyková., biele veľ. 1  x 39, 3x 40, 

1 x 41, /napr. MIŠA/  

5 párov 

Dámske rehabilitačné šľapky jednoprackové, M25, hladká stielka, biele, veľ.39  1 pár 

 

 

Špecifikácia pre Študentské domovy Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava 

1. Zdravotná rehabilitačná obuv dámska - sandále, zvršok a stielka koža,perforovaná, päta otvorená, 
remienok okolo päty s prackou,  protišmyková podrážka , odolná voči tukom, olejom, benzínu, 
certifikovaná, farba biela ( napr. ABEBA)                             
                                                                     9 párov 
č. 37 – 3 p 
č. 38 – 2 p 
č. 39 – 3 p 
č. 41 – 1 p 
 

2. Tričko, krátky rukáv, priekrčník s prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup 

po bokoch bez švov, silikónová úprava, materiál 100% bavlna, 160 g, pánske,  farba biela ( napr. 

BASIC/ADLER)                                        17  ks 

      M –       2 ks 
      L  -         6 ks 
      XL –       4 ks 
      XXL  -    4 ks 
   XXXL  -     1 ks 
         
 
3. Nohavice dámske biele, zapínanie na gombíky, nastaviteľný pás, vzadu gumička , 100% BA, 240 g                     
( napr. ĽUBICA)          2 ks 
     č. 42 – 1 ks 
     č. 52 -  1 ks 
 
4.Tričko, krátky rukáv, priekrčník s prídavkom 5% elastanu so spevňujúcou ramennou páskou, trup po 
bokoch bez švov, silikónová úprava, materiál 100% bavlna, 160 g, pánske,  farba oranžová  

( napr. BASIC/ADLER)                      
           6 ks  
     L  -  2 ks      
   XL  -  4 ks     
    
5. Pracovná obuv pánska členková,  s ochran. limčekom , zvršok hovädzinová useň, podšívka 
hovädzinová useň/plsť, stielka vlepená, podošva guma, olejovzdorná, protišmyková, odolná voči 
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prerazeniu, absorpcia energie v pätnej časti, vode odolné spojenie medzi podrážkou a zvrškom, 
vložka z polyamidu, bez oceľovej špice, farba čierna (napr. BRUSEL)        
           10 párov 
   č. 42 –  4 páry 
   č. 43  -  6 párov 
 
6. Pánske  montérkové nohavice do pása, zosilené kolená, vrecká na kolenačky, vrecká a pútka na 
náradie, dodávané s opaskom, materiál 60% BA a 40% polyester, gramáž 260g/m2, farba hnedá-
zelená  prešívaná  oranžovým (napr.VISION TROUSERS/ARDON)     
                                                                                             6 ks     
   č. 50 -   1 ks 
   č. 52  -  2 ks 
   č. 54  -  3 ks  
 

7. Pánska montérková pracovná blúza, kryté zapínanie , vrecká na zips a suchý zips, vreko na zips na 
ľavom rukáve, uťahovanie v páse na druky, prešívané sedlo, skryté odvetrávanie zadnej časti blúzy, 
materiál 60% BA a 40% polyester, gramáž 260g/m2, farba hnedá-zelená  prešívaná oranžovým 
( napr. VISION JACKET/ARDON)                 6 ks 
   č. 50 –  1 ks 
   č. 52  -  2 ks 
   č. 54  -  3 ks 
 
8. Čiapka šiltová 100% BA, farba čierna  
   ( napr. JACK BRUSH)                        6 ks 
 
9. Rukavice pracovné koža – textil, päťprstové, č.10  
  ( napr.ELTON žltá)                                           20 párov 
 
10. Montérky pilčícke do pása – odolné voči porezaniu, sťahovanie nastaviteľné v páse, po stranách 
vnútornými gombíkmi, spodná časť nohavíc na zips, tvarované kolená, 6 vreciek, 60% BA a 40% 
polyester, gramáž 290g/m2, farba zelená-oranžová  (napr. MELEZE)    
             1 ks 
č. 52 – 1 ks 
 
11. Mikina dámska – fleecová, dve vrecká na zips,  zapínanie na zips, farba biela, 100% polyester, 
materiál fleece, antipilingová úprava na vonkajšej strane, v spodnom leme šnúrka na sťahovanie         
( napr. LADY JACKET/ADLER)        2 ks 
 
 M  – 1 ks 
  L  -   1 ks  
 
12. Tepláky dámske – elestické  rebrovanie v páse a na konci nohavíc, šnúrka na sťahovanie, 2 predné 
vrecká, materiál 70% BA a 30% polyester, farba bordová                    7  ks       
(napr.SEATTLE LADY/PAYPER) 
M  -  1 ks 
L  -    5 ks 
XL –  1 ks 
 
13. Tepláky pánske – elastické rebrovanie v páse a na koncoch nohavíc, šnúrka na sťahovanie, 2 
predné vrecká, 1 zadné vrecko, materiál 70% BA a 30% polyester, farba čierna 
( napr. SEATTLE/PAYPER)  8 ks 
 L  -         1 ks 
XL   -      2 ks 
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XXL  -    4 ks 
XXXL  -  1 ks 

 
 14. Mikina dámska s kapucňou, zapínanie na zips, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko 
na zips, manžety a pás ukončené elastickým rebrovaním, zosilené švy, materiál  česaný vlis, 70% 
BAa a 30% polyester, 300g/m2, farba bordová                                                                       7 ks 
( napr. DALLAS LADY)                                                                                                                                                 
M  -   1 ks 
L  -     5 ks 
XL  -   1 ks 
 
15. Mikina pánska  s kapucňou, zapínanie na zips, raglánové rukávy, klokanie vrecká, malé vrecko 
na zips, manžety a pás ukončené elastickým rebrovaním, zosilené švy, materiál česaný vlis, 70% BA 
a 30% polyester, 300g/m2, farba  bordová                                                                                8 ks  
( napr. DALLAS PLUS)     
  L  -        1 ks 
XL   -      2 ks 
XXL  -    4 ks 
XXXL  -  1 ks 
 
 
16. Mikina pánska, dlhý rukáv, guľatý golier, rebrovaná s elastánom na konci rukávov, krku a na 
spodnom leme, materiál česaná bavlna, 80% BA a 20% polyester, farba  čierna            6 ks     
( napr. ESSENTIAL/ADLER)       
 
L   -    2 ks 
XL  -  4 ks 
 

 

Špecifikácia pre Študentský domov,  Dolnozemská č.1, Bratislava 

Tričko s krátkym rukávom   - 8 ks   –   dámske, 180g,  100% bavlna,  farba čierna , veľkosť : 

S  -         1 ks 

M –        2 ks 

XL –       5 ks 

 

Tričko s dlhým rukávom -   8 ks   - dámske, 180g, 100% bavlna, farba čierna,  veľkosť: 

S –   1 ks 

M –  2 ks 

XL –    5 ks 

 

Tepláky   -  8 ks           -   dámske,  95 % bavlna ,5 % elastan s vreckami, farba modrá, veľkosť: 

 

S –    1 ks 

M –  2 ks 

L -   5 ks 

 

Maliarske nohavice  - 1 ks              -  biele na traky s náprsenkou  3 vrecká,  100% bavlna,  230g/m² 

                                                              veľkosť: 

 52 -  1 ks 

Pracovné nohavice – 3 ks        - montérkové na traky + blúza,  jednofarebné,  3 vrecká, 100% bavlna,  

          230g/m², farba zelená,  veľkosť: 

 54  -  1 ks 

 58  -  1 ks 
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Pracovná obuv  členková – 3 ks       -  zvršok:  brúsená hovädzia useň velúr 1,8- 2,0 mm , 

                                                               podšívka :   textília Mesh absorbčná     

                                                               vklad stielka:  antistatická, potiahnutá Cambrellou,   

                                                               podrážka:  PU/PU dvojzložkový nástrek 

                                                               farba hnedá,  nie bagandže !    veľkosť: 

 

43  -  1 ks 

 

 

 

Pracovné rukavice – 4 ks                  - kombinované, 5 prstov koža/tkanina-textil, 

                                                               veľkosť: 

 XL   /10/ -  4 ks  

 


