
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: 

A. Dámske kožené sandále s plnou špicou, s polohovateľným pásikom okolo päty 
Materiál: zvršok z prírodnej usne, PU podrážka 

Farba: biela 

Antistatická, protišmyková podrážka   

Veľkosť č.  37   1 ks 

   38   1 ks 

   39   1 ks 

    

Spolu 3 páry 

B.  Pánske bezpečnostné poltopánky 

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 matná useň bez syntetických materiálov, prešívaný s bielou niťou, bielo-čieme 

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 

Veľkosť č. 41 3 ks 

42 2 ks 

43 1 ks  

Spolu 6 párov. 

C.  Pracovná obuv-bezpečnostné čižmy 

Zvršok: dvojzložkový nástrek PVC odpodzujúci vodu. podšívka: textilná, polyester, podrážka: 
PVC - Nitril, hlboký dezén - kov S5, protišmyková,antistatická, odolná voči olejom, odolná proti 
prepichnutiu, element na tlmenie energie v päte. Určenie: ochrana proti vode. 



Ochranna a nárazuvzdomá špica. 
Trieda orchrany: S5 SRC Farba: zelená 

Veľkosť č. 46 1 ks 

Spolu 1 pár. 

 

D. Pracovný plášť 

Dámsky bavlnený plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíku, našívané vrecká, golier. 

Materiál: 100% bavlna. 

Gramáž: 248 g/m2 Farba: modrá 

Velkosť:    L       42    1 ks   

                    L       44      2 ks  

   Spolu 3 ks  
 

E. Fleecová vesta 

Unisexová fleecová vesta klasického strihu s dvoma prednými lištovými vreckami na zips Dolný lem 

vesty je možné stiahnuť elastickou šnúrkou. 

Antipílingová úprava na vonkajšej strane vesty. 

Materiál: fleece 100% PES 280 g/m2 Farba: tmavomodrá 

Veľkosť: 

Dámska: 

L 42 1 ks 

 
44             2 ks 

Spolu 3 ks 
 

F. Rukavice bavlnené 

Biele jemné, hladké, bavlnené rukavice, ochranné, nesterilné, univerzálne, tenké. Vhodné na pravú 
aj ľavú ruku, päťprstové.  100 % bavlna 
Spolu 18 párov. 
 

G. Rukavice pracovné kombinované 

Pracovné kombinované rukavice koža/textil 
Dlaň: hovädzia alebo bravčová lícovka Chrbát manžeta 

bavlnená tkanina Bez podšívky Pánske vľkosť 10 

Vhodné na bežné mechanické práce v stavebníctve práca v suchom 

prostredí Norma EN 420, CAT 1  

 

Spolu: 30 párov 



H. Montérková súprava 

- Montérkové nohavice s náprsenkou na traky 

Kvalitný zmesový materiál 65 % polyester, 35 % bavlna 240 g/m2 
Zdvojená partia kolien s anatomicky tvarovanými záševkami na vkladanie nákolenníkov 
Multifunkcné bočné vrecko na náradie 
Zadné vrecká 
Náprsenka na traky 

- Montérková blúza 

Materiál 65 % polyester, 35 % bavlna 340 g/m 

Zosilnené sedlo 

Anatomické členenie dielov v oblasti rukávov a chrbta 

Zapínanie na zips 

Sťahovacie chlopne na suchý zips na manžetách Všitá 

guma na bokoch spodného lemu Dve náprsné a dve 

spodné vrecká Reflexná lemovka Farba: sivá/modrá 

Veľkosť:     50       4 súpravy, 

52      1 súprava 

56      1 súprava 

Počet súprav: 6 

 

I. Pracovná zimná bunda 

Pánska zimná zateplená bunda 
Nepremokavá, vodeodolné stehy 
Kapucňa skrytá v límci 5 vreciek 

Zapínanie na zips prekryté lištou na cvoky 
Reflexné prvky Farba: sivá/modrá 
Materiál: Polyester potiahnutý PVC. Prešívaná podšívka: polyester. 

Veľkosť:    52 4 ks 

                   56 2 ks 

Spolu 6 kusov 

J. Ochranný štít na tvár 

Ochranný štít z čísteho PMMA Hrúbka 2 mm 
Hlavový nosič Rozmer: 220x 290 mm 
Určený na ochranu očí a tváre pred nárazom pomaly letiacich častíc s dopadovou                           
energiou max. 0,56 J. 
Použite možné súčasne s dioptrickými okuliarmi. 

Množstvo: 4 ks 



            Predpokladaná hodnota zákazky: 837,53 € s DPH. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

Verejný obstarávateľ postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku 

s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežne prvé miesto. Ostatným 

ponukám bude postupne prideľovať priebežne druhé, tretie a ďalšie miesta. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                      do 20.11.2018   do 10.00 h. osobne,   mailom   alebo   poštou                                                                 

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

       6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:  
           - dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.  

6. 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 balného,  dopravných nákladov. 

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

realizácie predmetu zákazky.  

               Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou   
osobou z tretieho štátu a miesto dodania predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ 
nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  

               Platba až po uskutočnení predmetu zákazky.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 

  Lehota dodania:   do 14 dní 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. 


