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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 

email:                         maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky: Dodávka pracovných odevov a obuvi vrátane 

dopravných nákladov. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená nižšie v  zadaní zákazky. 

Dodávka tovaru je vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s naložením    

a vyložením tovaru       na  mieste dodania.  

 Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v I. akostnej triede. 
Platí alebo ekvivalentne iné. Pod pojmom ekvivalent sa rozumie iná značka. Objednávateľ 

bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako 

požadovaný výrobok. 

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

v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 936,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
     Termín predloženia cenovej ponuky: do  11.11.2019 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:   

- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 

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

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

uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   §152 ZVO  môže   
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní 
do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   

podmienok   účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. 

e) ZVO. 

-  v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne  dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz 

na webovú stránku) na požadovanú informáciu  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.   
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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, inštalácie  a zaškolenia. 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 alebo je 

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania tovaru je v SR, tento dodávateľ 

nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí  

uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane 

DPH.  

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 

zaslania záväznej 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. 

 

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

A. Dámske kožené sandále s plnou špicou, s polohovateľným pásikom okolo päty 

Zdravotná rehabilitačná obuv. 

Materiál: zvršok z prírodnej usne perforovaný, kožená výstelka, nastaviteľný 

a preklopiteľný remienok na päte,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 členková 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-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: 
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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.    

   42   7 ks 

   43   2 ks 

    

Spolu 9 párov. 

 

C. Pracovný plášť 

 

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

Materiál: 100% bavlna, 190 g/m2 

Farba: modrá 

Velkosť: L /40/ 1 ks, XL /42/ 2 ks  

 

Spolu 3 ks. 

 

D. Nohavice maliarske s náprsenkou 

 

100% nezrážanlivá bavlna 305 g/2 biela 

Bezpečné vrecko na zips 

Praktické vrecká 

Zadné vrecko 

Vrecká na kolenné vložky 

Elasticke traky s plastovou sponou 

Vrecko na meter 

 

Veľkosť: 46 

Spolu 2 ks. 

 

E. Maliarska blúza 

 

100% nezrážanlivá bavlna 305 g/2 biela 

Praktické vrecká 

Nastaviteľné manžety 

Elastický pás 

 

Veľkosť: 46 

Spolu 2 ks. 

 

F. Rukavice bavlnené 

 

Biele jemné, hladké, bavlnené rukavice, ochranné, nesterilné, univerzálne, tenké. 

Vhodné na pravú aj ľavú ruku, päťprstové. 

100 % bavlna 

Pružná manžeta. 

 

Spolu 18 párov. 

 

G. Rukavice pracovné kombinované 

 

Pracovné kombinované rukavice koža/textil 

Dlaň: hovädzia alebo bravčová lícovka 
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Chrbát a manžeta bavlnená tkanina 

Bez podšívky 

Pánske veľkosť 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 

Multifunkčné 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: 46  1 súprava, 

                 52    4 súpravy 

                 54    2 súpravy 

      56     2 súpravy   

 

Počet súprav: 9 

 

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: 

50 1 ks 

52  4 ks 

54 2 ks 

56 2 ks 

 

Spolu 6 kusov 
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J. Zimná čiapka 

 

Zimná pletená čiapka s vpleteným žltým reflexným pásikom 

100 % akryl 

Univerzálna veľkosť 

Množstvo: 9 ks 

 

K.  Ochranný štít na tvár dierkovaný 

 

Ochranný štít pri kosení krovinorezom 

Sieťkovaný celotvárový kovový zorník 

Nastaviteľný náhlavný držiak 

Použite možné súčasne s dioptrickými okuliarmi. 

 

Množstvo: 4 ks 

 

L. Zimné rukavice pracovné 

 

Zateplené rukavice. Hovädzia koža-štiepanka, podšívka flanelová.   

Zadná časť z bavlneného plátna. S elastickou manžetou. 

EN420:2003 Všeobecné podmienky  

 
5 Zručnosť (od 1 do 5) 

EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickému poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri 

testoch na dlani)  

 
3 Odolnost proti oderu (od 1 do 4) 

 
1 Odolnosť proti prerezaniu (1 až 5) 

 
3 Odolnost proti roztrhnutiu (od 1 do 4) 

 
2 Odolnosť proti prepichnutiu (1 až 4) 

EN511:2006 Ochranné rukavice proti chladu (X = test nerealizovaný)  

 
1 Odolnost proti konvekčnímu chladu (1 až 4) 

 
2 Odolnost proti kontaktnímu chladu (1 až 4) 

 
0 Vodotesnosť (0 alebo 1) 

 

Veľkosti: 10  - 2 páry, 11 -  7 párov 

 

Množstvo: 9 párov  
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