
  

 

 

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 do troch objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

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, nový, nepoužívaný       

a nevystavovaný. 

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 za všetky 3 objekty.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 1486,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
     Termín predloženia cenovej ponuky: do  28.04.2021 do 10.00 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. Miesta   dodania:   

- ŠD Horský park, Prokopa Veľkého č.41, Bratislava, 

- ŠD Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava, 

- ŠD Dolnozemská cesta 1, 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  
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- 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.   

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. Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie troch faktúr, t.j. 

podľa jednotlivých objektov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade nevyhovujúcej 

veľkosti za menšie alebo väčšie číslo a prípadná výmena tovaru nebude mať vplyv 

na celkovú cenu zákazky. 

 

Špecifikácia predmetu zákazky podľa objektov: 

1. objekt – Študentský domov Horský Park, Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava 

1. Montérková blúza /napr.PLANAM      1 ks 
BASAL NEON SOFTSHELL JACK/farba 80%antrcit- 20%žltá/             

               52 - 1 ks 
Montérková blúza so zapínaním na zips, vzdušná, vetru a vode odolná, 2 bočné vrecká, 
elastické manžety, jemná fleecová podšívka, reflexné prvky, materiál 100% polyester, 
 mechanický streč, farba antracitová – neónovožltá,  
 

2. Montérkové nohavice /napr.ARDON      5 ks 
NEON TROUSERS /farba 15%žltá-85%čierna/ H6401/      
 50 – 1 ks 

               52 – 2 ks 
               56 – 1 ks 
               60 – 1 ks 

Montérkové nohavice do pása, multifunkčné bočné vrecko, anatomicky tvarované kolená, 
vrecko na telefón, vrecká na kolenačky, viacúčelové vrecko na náradie, reflexné prvky, 
kovové zipsy, materiál polyester 65% a bavlna 35%, mechanický streč, farba neónovožltá -  
čierna  
 



3. Montérková blúza /napr.ARDON      5 ks 
NEON BLOUSE /farba 15%žltá- 85%čierna/ H6400/                     
 50 – 1 ks 
 52 – 2 ks 
 56 – 1 ks 

  60 – 1 ks 
Montérková blúza so zapínaním na zips, prepracovaná silueta, 2 bočné vrecká, vnútorné 
prehmatové vrecká, 2 náprsné vrecká, vrecko na rukáve, nastaviteľný spodný lem a konce 
rukávov, anatomicky tvarované rukávy, kovové zipsy, materiál polyester 65% a bavlna 35%, 
mechanický streč, farba neónovožltá - čierna 
 

4. Tričko BASIC – biele      5 ks 
     S  –    1 ks 
        XL  –  3 ks 

              3XL  – 1 ks 
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) 

5. Tričko BASIC- čierne      18 ks 
                M – 2 ks 
                L  –  4 ks 
              XL  –  5 ks 
            XXL  –  7 ks 

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  čierna napr. BASIC/ADLER) 

 
6. Obuv pracovná /napr. BRUSEL O1/čierne/    5 párov 

    43  -  3 páry 
  47  -  2 páry 
Pracovná obuv pánska členková,  s ochran. limčekom , zvršok hovädzinová useň, podšívka 

hovädzinová useň/plsť, stielka vlepená, podošva guma, olejovzdorná, protišmyková, 

odolná voči prerazeniu, absorpcia energie v pätnej časti, vode odolné spojenie medzi 

podrážkou a zvrškom, vložka z polyamidu, bez oceľovej špice, farba čierna (napr. BRUSEL)   

7. Obuv zdravotná napr. CXS WHITE MIKA       4 páry 
        37   -  2 páry 
        38  -   2 páry 

Pracovné sandále, zvršok hovädzia koža, podšívka polyester, podrážka PU. Zvršok z 
perforovanej hovädzej kože, zapínanie na suchý zips. Nastaviteľné zadné remienko. 
Pohodlná planžeta z hovädzej kože. Antistatická a protišmyková podrážka, farba biela 

  
8. Nohavice pracovné pánske /napr.  PAYPER/          9 ks 

COLLEGE čierne  
  L –  1 ks 
  XL – 3 ks 
XXL – 5 ks 
Nohavice pánske –teplákový strih,  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) 

 
9. Nohavice pracovné dámske  napr. LESURE/ MALFINI    4 ks 
         XL biele  -  1 ks 
        S čierne  -   1 ks 



      XL čierne  -   1 ks 
            XXL čierne  - 1 ks 

Dámske nohavice s príjemným elastickým materiálom s prídavkom spandexu, ktorý 
zaručuje stály tvar, dve všité predné vrecká, pružný pás so všitou gumou, spodný lem 
nohavíc so všitou gumou, materiál 95% bavlna a 5% spandex./LEISPURE/ , farba biela, 
čierna 
 

10. Šiltovka CANIS 
CSX JACK čierna                                        5 ks 
 

11.  Pracovné rukavice napr. DELTAPLUS      
  APOLLON VV733         20 párov 
  č. 7 –   10 párov 
  č. 8  -     7 párov 
  č. 10 -    3  páry 
Pracovné rukavice – na všeobecnú manipuláciu, 100% polyester, dlaň a prsty povrstvené 
latexom,  hrúbka  13/ APOLLON VV733/, farba neónovožltá - čierna 

 

2. objekt – Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8,  a Vlčie hrdlo Bratislava 

 

1. Klasic komplet pánsky, napríklad LACL, nohavice s náprsenkou + blúza, farba zelená, veľkosti: 
50, 60 

           2 ks 

2. Pánske prac.poltopánky – sandále, napríklad Sport Omega, orieškové, veľkosti: 2 x 42   2 páry 

3. Rukavice kombinované koža/tkanina, 5 prstov, veľkosti: XL                4 páry 
 

4. Rukavice textilné 5 prstov, biele, bavlnené                 30 párov 
 

5. Okuliare ochranné číre                       2 ks 
 

6. Tepláky dámske 95% bavlna, 5% elastan, s vreckami, napríklad Pants Leisure 200, farba 
čierna, veľkosti:  
1 x M, 3 x  L, 1x XL                                                                                                                    5 ks 

7. Tričko dámske s krátkym rukávom, napríklad City 150, 95%bavlna, 5%elastan, 180 g/m2, 
farba fialová, veľkosti: 1 x M, 1 x L, 3 x XL                      5 ks 

8. Tričko dámske s dlhým rukávom, napríklad Elegance, 95%bavlna, 5% elastan, 180 g/m2, farba 
malinová, veľkosti: 1 x M,  1 x L, 3 x XL                                                5 ks 

9. Dámske kožené sandále, napríklad Miša s uzavretou špicou, perforované, podrážka 
protišmykovaná, farba biela, veľkosti: 2 x 37,2 x  38, 2 x 40,1 x 41, 1 x 42                 8 párov 

 
 

3. objekt – Študentský domov, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
1. Tričko s krátkym rukávom – čierna      7 ks 

     S  –    1 ks 
        M  –  2 ks 

                XL  – 4 ks 
Tričko, krátky rukáv,  materiál 100% bavlna, gramáž 180 g, dámske,  farba čierna  

2. Tričko s dlhým rukávom – čierne 
Veľkosti:         7 ks 

                S – 1 ks 
                M  – 2 ks 
                XL  –  4 ks 



            Tričko, dlhý rukáv,  materiál 100% bavlna, gramáž 180 g, dámske,  farba  čierna. 
 

3. Tepláky  

Veľkosti:         7 ks 

S – 1 ks 

M – 2 ks 

L – 4 ks 

Dámske tepláky, 95 % bavlna, 5 % elastan s vreckami, farba modrá. 

 
4. Dámska pracovná obuv        7 ks 

Veľkosti:  

36 -  1 ks 

38 – 1 ks 

39 – 4 ks 

43 – 1 ks 

Dámske sandále celokožené, perforované, uzavretá špička, otvorená päta, podrážka 

protišmyková. 

 

5. Maliarske nohavice         1 ks 

      Veľkosť: 52 - 1 ks 

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

 

6. Pracovné nohavice s blúzou       2 ks 

Veľkosti: 

54 - 1 ks 

58 - 1 ks 

Pracovné nohavice s blúzou, monterkové na traky + blúza, jednofarebné, 3 vrecká, 100 % 

bavlna, gramáž 230 g/m2, farba červená 

 

7. Pracovná obuv členková       3 páry 

Veľkosti: 

 42 – 1 pár 

 43 – 2 páry 

Pracovná obuv členková, zvršok brúsená hovädzia useň velúr, 1,8 -2,0 mm, podšívka: 

textília Mesh absorbčná, vklad stielka: antistatická, potiahnutá Cambrellou, podrážka: 

PU/TPU dvojzložkový nástrek, farba hnedá, 

Verejný obstarávateľ odmieta bagandže, aj oceľovú tužinka! 

 

8. Maliarske polosandále        1 pár 

Veľkosť: 43 – 1 pár 

Maliarske polosandále, obuv sandála Bern biela S1, bezpečnostná obuv, povrch 

poromerický materiál microfibre v hrúbke 2,0 -2,2 mm, podšívka: textília Cambrella 

s absorpčnou schopnosťou, vkl. Stielka anatomicky tvarovaná, antistatická potiahnutá 

Cambrellou, podošva PU/PU, olejuvzdorná, antistatická, protisklzová, nepíšuca, 

dvojzložková. 

 

9. Pracovné rukavice        4 ks 

Veľkosť: XL/10/ - 4 ks 

     Kombinované, 5 prstov koža/tkanina textil. 

 


