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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Tovar 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

na dodanie predmetu zákazky  : 
„Osobné ochranné pracovné pomôcky“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len „ŠGÚDŠ“) 
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach odborných pre Bratislavu: Ing. Anna Krippelová; tel.: 02/59375346 
                                                              RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.; tel.: 02/59375163 
Vo veciach odborných pre RC Spišská Nová Ves: Ing. Janka Aštáryová; tel.: 053/4190114 
Vo veciach odborných pre RC Košice: Monika Vancáková; tel.: 055/6250043       
 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
                
1.2  Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková, tel. 02/59375319, e-mail: marta.gandzalova-

jancekova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky: 
„Osobné ochranné pracovné pomôcky“ 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok 
pre zamestnancov verejného obstarávateľa v rámci regionálnych centier Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave – Mlynská dolina 1, Košiciach – Jesenského 10, Spišskej Novej Vsi  - 
Markušovská cesta 1. 
 
Ponúkané tovary musia zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
Špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.  
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4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
Hlavný predmet CPV :   
18110000-3   Pracovné odevy 
 
Doplňujúci predmet CPV :  
 18212000-8  Plášte 
18141000-9 
18424300-0 

Pracovné rukavice 
Jednorazové rukavice 

18140000-2 Doplnky pracovných odevov 
18331000-8 Tričká s krátkym rukávom 
18332000-5 Košele 
18317000-4 Ponožky 
18234000-8 Nohavice 
18812200-6 Gumové čižmy 
18830000-6 Ochranná obuv 
18443300-9 
18443340-1 

Pokrývka hlavy 
Čiapky 

19242000-4 Froté tkaniny 
 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý predmet 
zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom objednávku na dodanie predmetu zákazky 
uvedeného v opise predmetu zákazky.  
 
8. Miesto  dodania predmetu zákazky 
Miesto dodania predmetu zákazky bude pracovisko verejného obstarávateľa v danom regionálnom centre 
uvedené v objednávke. 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 

   Termín dodania:    do 15.01.2014  
    

10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky je 19.999,00 Eur bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková, tel. 02/59375319, marta.gandzalova-
jancekova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 19.12. 2013 do 12.00 hod. 
 
12. Lehota viazanosti ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
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Lehota viazanosti ponúk je stanovená : do 31.01.2014. 

13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa/ zo štátneho rozpočtu.  
• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej objednávky. Podkladom pre 
fakturáciu bude Preberací protokol podpísaný zástupcami verejného obstarávateľa a úspešného 
uchádzača. 

 
14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať tovar . 
Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu 
(elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra vedeného na 
www.orsr.sk; www.zrsr.sk: 

- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) 

- Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri). 

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
 
b) § 28 ods. 1 písm. l) ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať - Uchádzač predloží opis, 
prípadne fotografie ponúkaných tovarov, ktoré musia spĺňať technické parametre podľa platných 
slovenských a európskych technických noriem, ktoré sa vzťahujú k problematike osobných ochranných 
pracovných prostriedkov. 
Každý druh dodaného OOPP musí byť certifikovaný na požadované použitie. Technické parametre musia 
byť v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve. 
 
15. Zábezpeka ponuky: 
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR. Navrhovanú cenu za predmet zákazky predloží uchádzač v ponuke 
vyplnením tabuľky v prílohe číslo 1 tejto výzvy. 
 
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať 
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
Navrhovaná cena bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy na miesto dodania 
podľa bodu 8. tejto výzvy. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� sadzba DPH v %  
� výška DPH v EUR, 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

 



 

 4 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú  cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 

 
Uchádzačom stanovená cena je  určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.  
 
17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR, uvedená ako cena vrátane DPH. 
 
18. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 
 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena uchádzačov 

bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

 
 
 
V Bratislave, dňa 13.12. 2013 

 
 
                                                                              Ing. Branislav Žec, CSc. 
                      riaditeľ ŠGÚDŠ 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky, formulár cenovej ponuky  
 
 
Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
Štatutárny zástupca : 
IČO : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 
Predmet zákazky: „Osobné ochranné pracovné pomôcky“ 

Tabuľka 1: 
Osobné ochranné pracovné pomôcky - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, Mlynská 
dolina 1 
Por. 
čísl. 

Názov 
materiálu 

Bližšia špecifikácia/príp. 
EN; STN 

MJ Pred
pokl
adan
ý 
poče
t MJ 

Cena v 
EUR 
bez 
DPH/MJ 

Cena v 
EUR 
s  
DPH/MJ 
 

Cena 
celkom v 
EUR 
bez DPH 

Cena 
celkom v 
EUR 
s DPH 
 

Miest
o 
dodan
ia 

1. Zimná bunda/ 
Vetrovka 
pánska  v. 
XXL (geológ) 

ks 3     Bratis
lava 

2. Zimná bunda 
/ Vetrovka 
pánska  v. XL 
(geológ) 

ks 11     Bratis
lava 

3. Zimná bunda 
/ Vetrovka 
pánska  v. L 
(geológ) 

ks 6     Bratis
lava 

4. Zimná bunda 
/ Vetrovka 
dámska  v. 
XL (geológ) 

ks 2     Bratis
lava 

5. Zimná bunda 
/ Vetrovka 
dámska  v. L 
(geológ) 

ks 6     Bratis
lava 

6. Zimná bunda 
/ Vetrovka 
dámska  v. M 
(geológ) 

Opis: dĺžka pod zadok, 
rukávy hladké, hlavicové 
ukončenie manžetou na 
stiahnutie – na suchý zips, 
golier stojačikový, v golieri 
umiestnená kapucňa, 
zapínanie otvoru kapucne 
na zips, zapínanie vpredu 
po celej dĺžke (odspodu po 
vrch goliera) na zips, zips 
prekrytý legou na suché 
zipsy a stláčacie gombíky, 
2 šikmé bočné vrecká na 
zips, 2 prsné vrecka 
s príklopkou na suchý zips 
a s puzdrom na pero, 2 
vnútorné dolné vrecká na 
suchý zips, vnútorná 
podšívka perforovaná 
v kombinácií s flisom 
v hornej časti chrbta, na 
ľavej strane hrudi na  sedle 
logo organizácie - priemer 
10cm (bude poskytnuté 
víťaznému uchádzačovi),  
v podpazuší vetracie otvory 
prekryté perforovanou 
podšívkou, uzatvárateľné 
na zips, v dolnom kraji 
vetrovky elastická šnúrka 
s brzdičkami na stiahnutie 
dolného kraja, na ramene 
ľavého rukáva vrecko 
s príklopkou a puzdrom na 
pero, základný vrchný 
materiál farby modrej až 
čiernej, vetrovka má lepené 
švy, vetrovka má 
odopínaciu teplú vložku v 
celom trupe a v rukávoch, 
vrchný materiál:100% PES 
+ PU dýchateľný záter, 185 

ks 4     Bratis
lava 



 

 6 

+/- 3% g/m2, Podšívka : 
perforovaná 100% PES, 
100g/m2, farba čierná, 
Tepla vložka: prešitá 
technická tkanina s 
termopojeným rúnom, 
podšívka a termoruno 
100% PES, spolu hmotnosť 
min.  150 g/m² 

7. Nohavice 
zimné pánske 
v. XXL 
(geológ) 

ks 3     Bratis
lava 

8. Nohavice 
zimné pánske 
v. XL 
(geológ) 

ks 11     Bratis
lava 

9. Nohavice 
zimné pánske 
v. L (geológ) 

ks 6     Bratis
lava 

10. Nohavice 
zimné dámske 
v. XL 
(geológ) 

ks 2     Bratis
lava 

11. Nohavice 
zimné dámske 
v. L (geológ) 

ks 6     Bratis
lava 

12. Nohavice 
zimné dámske 
v. M (geológ) 

Popis: nohavice do pása, 
pás má po celom obvode 
pásca gumu, pás má pútka 
na opasok, široké min. 2 
cm, 2 šikmé bočné vrecká 
na zips, rázporok vpredu na 
zips, kryt zipsu je 
naštepaný na vrchu 
a zapínateľný na stláčacie 
gombíky, nohavice majú 
mať tvarované kolená 
a sedovú časť vo farbe 
čiernej, nohavice majú 
v dolnej členkovej časti 
čiernú nálož, nohavice sú v 
bočných švoch 
rozopínateľné po celej 
dĺžke na zips, kryty legou , 
aby sa dali obliekať na 
vrchný odev bez vyzúvania, 
základná farba nohavíc je 
modrá až čierna, nohavice  
majú lepené švy, teplá 
vložka je na pevno všitá do 
nohavíc, vrchný 
materiál:100% PES + PU 
dýchateľný záter, 185 +/- 
3% g/m2 , tepla vložka: 
prešitá technická tkanina s 
termopojeným rúnom, 
podšívka a termoruno 
100% PES, spolu hmotnosť 
min.  100 g/m² 

ks 4     Bratis
lava 

13. Nohavice 
celoročné 
pánske v. 
XXL (geológ) 

ks 3     Bratis
lava 

14. Nohavice 
celoročné 
pánske v. XL 
(geológ) 

ks 11     Bratis
lava 

15. Nohavice 
celoročné 
pánske v. L 
(geológ) 

ks 6     Bratis
lava 

16. Nohavice 
celoročné 
dámske v. XL 
(geológ) 

ks 2     Bratis
lava 

17. Nohavice 
celoročné 
dámske v. L 

Popis: nohavice do pása, 
pás má po celom obvode 
pásca gumu, pás má pútka 
na opasok, široké min. 2 
cm, 2 šikmé bočné vrecká 
na zips, 2 stehenné 
mechové vrecka 
s príklopkami, rázporok 
vpredu na zips, kryt zipsu 
je naštepaný na vrchu 
a zapínateľný na stláčacie 
gombíky, nohavice majú 
mať tvarované kolená 
a sedovú časť vo farbe 
čiernej, základná farba 
nohavíc je modrá až čierna, 
Vrchný materiál: 65% 
PES/35% Bavlna, 215 g/m2 
 

ks 6     Bratis
lava 
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(geológ) 
18. Nohavice 

celoročné 
dámske v. M 
(geológ) 

ks 4     Bratis
lava 

19. Bunda soft 
shell pánska 
v. XXL 
(geológ)                                   

ks 3     Bratis
lava 

20. Bunda soft 
shell pánska 
v. XL 
(geológ)            

ks 11     Bratis
lava 

21. Bunda soft 
shell pánska 
v. L (geológ)            

ks 6     Bratis
lava 

22. Bunda soft 
shell dámska 
v. XL 
(geológ)            

ks 2     Bratis
lava 

23. Bunda soft 
shell dámska 
v. XL 
(geológ)            

ks 6     Bratis
lava 

24. Bunda soft 
shell dámska 
v. XL 
(geológ)            

Popis: rukávy hlavicové 
hladké, v dolnej časti 
ukončené úpletovou 
manžetou (patent), predný 
a zadný diel hladký, vo 
výške pŕs sedlo, ktoré 
prechádza v celku (bez 
plecného šva) na chrbát, 
golier stojačikový, 
zapínanie vpredu po celej 
dĺžke (od spodnej časti po 
vrch goliera) na 2-bežcový 
otvárateľný zips, pod 
predným zipsom podkryt 
v hornej časti prechádzajúci 
do predného dielu, kde 
vytvára kryt bežca zipsu, 2 
bočné šikmo vstrihnuté 
vrecká na zips, 1 prsné 
nakladané vrecko 
s príklopkou vpravo na 
hrudi s puzdrom na pero, 2 
vnútorné dolné bočné 
vrecká, v dolnom kraji 
mikiny elastická šnúrka 
a brzdičky na stiahnutie 
dolného kraja mikiny, 
materiál: 3-vrstvový 
laminat, vetru a vode 
odolný, priedušný, 
umyvateľný bi-stretch, 270 
g/m2+-2%, vrchná vrstva: 
100% PES bi-stretch, 
keprová väzba, stredná 
vrstva: PU membrána, 
vnútorná vrstva: flís - 
100%PES 

ks 4     Bratis
lava 

25. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 7 
(41) (geológ) 

 1     Bratis
lava 

26. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 8 
(42) (geológ) 

pár 1     Bratis
lava 

27. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 8 
1/2 (42,5) 
(geológ) 

pár 3     Bratis
lava 

28. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 

Zimná texová membránová 
poloholeňová obuv, 
vrchový materiál - lícová 
hladká hydrofóbna hovädzia 
useň, hrúbka min. 2,0 mm 
farba čierna, v kombinácii 
s tkanou hydrofóbnou 
vrchovou textíliou so 
záterom, farba čierna, 
oblasť špice priehlavku  je 
opatrená usňovým 
materiálom 
s polyuretánovou 
povrchovou úpravou so 
zvýšenou odolnosťou voči 
oderu, technologia pre 
maximálny grip na suchom, 
mokrom povrchu. 

pár 6     Bratis
lava 
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pánska v. 9 
(43) (geológ) 

29. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 9 
1/2 (44) 
(geológ) 

pár 4     Bratis
lava 

30. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 10 
(45) (geológ) 

pár 3     Bratis
lava 

31. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
pánska v. 11 
(46) (geológ) 

pár 2     Bratis
lava 

32. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 4 
(37) (geológ) 

pár 1     Bratis
lava 

33. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 5 
(38) (geológ) 

pár 7     Bratis
lava 

34. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 6 
(39) (geológ) 

pár 1     Bratis
lava 

35. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 6 
1/2 (40) 
(geológ) 

pár 1     Bratis
lava 

36. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 7 
(41) (geológ) 

pár 1     Bratis
lava 

37. Obuv 
poloholeňová 
pracovná 
dámska v. 8 
(42) (geológ) 

výplň - maximálne hrejivá, 
mikrovlákno s nízkou 
hmotnostou (používana v 
spacákoch) 

golierik a jazyk - tkaná 
hydrofóbna vrchová textília 
so záterom, vrchná časť 
jazyka opatrená 
hodvädzinovou lícovou 
usňou o hrúbke min. 1 mm, 
zadné diely - vložená tkaná 
hydrofóbna vrchová textília 
so záterom, nádstavec 
zad.dielu - hovädzinová 
lícová useň o hrúbke min. 
1mm, podšívka - 
štvorvrstvová textília 
s vode odolnou membránou 
a priepustnosťou vodných 
pár, podšívka jazyka 
a golierika - tkaná textília 
trojrozmernej konštrukcie, 
zabezpečujúca cirkuláciu 
vzduchu, výstužová stielka 
- netkaná textília, hrúbka 
min. 2,0 mm, vkladacia 
stielka - tvarovaná, 
antibakteriálna, 
absorbujúca vlhkosť, min. 
dvojvrstvová, kombinácia 
textílie a ľahčeného 
syntetického materiálu, 
šnurovadlo - pletené, 
guľaté, čierne s pevným 
ukončením, kovanie - 
šnurovacie očko, podošva - 
dvojhustotná podošva,  
vstrekovaná, odpružená, 
odolnosť proti šmyku 
v súlade s normou SRC, 
farba čierna, šitie- kvalitné, 
pružné, záťažové nite 
 

 

 
 

pár 1     Bratis
lava 

38. RUKAVICE   
zimné 

Materiál: flís wind stopper 
s nepremokavou priedušnou 
membránou, upletová 
manžeta, zosilnená dlaň 

 

pár 32     Bratis
lava 

39. Čiapka 
flísová 

Zimná čiapka, 100% PES 
fleece, f. čierna 
 

ks 32     Bratis
lava 

40. Plášť dámsky Biely, bavlna, krátky rukáv ks 2     Bratis
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v. 44 (výdajňa 
stravy)  

lava 

41. Plášť dámsky 
v. 46 (výdajňa 
stravy)  

 

ks 1     Bratis
lava 

42. Sieťka na 
vlasy so 
šiltom 
(výdajňa 
stravy)  

PES/bavlna; biela ks 2     Bratis
lava 

43. Pracovná 
obuv dámska 
v. 37 (výdajňa 
stravy) 

Ľahká,  s plnou 
špicou, gumená 
protišmyková podrážka 
vhodná do mokrého 
prostredia 

pár 1     Bratis
lava 

44. Gumové 
rukavice v. M 
(výdajňa 
stravy) 

Latexové na umývanie pár 2     Bratis
lava 

45. Dvojdielne 
pracovné 
oblečenie v. 
XL 
(upratovačky) 

Nohavice – hrubšia tkanina 
(bavlna), mierne elastické;   
Tričko – krátky rukáv, 
bavlna 

ks 2     Bratis
lava 

46. Pracovná 
obuv dámska 
v. 38 
(upratovačky) 

pár 1     Bratis
lava 

47. Pracovná 
obuv dámska 
v. 40 
(upratovačky) 

Ľahká,  s plnou 
špicou, gumená 
protišmyková podrážka 
vhodná do mokrého 
prostredia 
 

pár 1     Bratis
lava 

48. Pracovná 
obuv pánska 
v. 42 (údržba) 

pár 1     Bratis
lava 

49. Pracovná 
obuv pánska 
v. 46 (údržba) 

Zvršok hladká hovädzia 
koža, podšívka – priedušná, 
vkladacia stielka, podošva 
TPR, protišmyková, 
termoplastická, 
kaučuková s ochrannou 
špicou 
 

pár 1     Bratis
lava 

50. Pracovná 
obuv pánska 
zateplená v. 
42 (údržba) 

pár 1     Bratis
lava 

51. Pracovná 
obuv pánska 
zateplená v. 
46 (údržba) 

Bezpečnostná obuv 
zateplená, zvršok: 
vodeodolná useň, podšívka: 
priedyšná textília, vnútorná 
vložka: priedyšná, 
antibakteriálna, podrážka: 
PU/guma, nepíšuca, odolná 
olejom a pohonným 
hmotám, antistatická, 
odolná kontaktnému teplu 
do, s oceľovou špicou 

pár 1     Bratis
lava 

52. Gumené 
čižmy v. 42 
(údržba)  

pár 2     Bratis
lava 

53. Gumené 
čižmy v. 43 
(doprava) 

pár 1     Bratis
lava 

54. Gumené 
čižmy v. 44 
(doprava) 

pár 1     Bratis
lava 

55. Gumené 

Letné 
 

pár 1     Bratis



 

 10 

čižmy v. 46 
(údržba)  

lava 

56. Gumené 
čižmy v. 42 – 
(údržba)  

pár 1     Bratis
lava 

57. Gumené 
čižmy v. 46 – 
(údržba)  

Zimné, kožušina 
 

pár 1     Bratis
lava 

58. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. M - 
údržba 
(monterkové 
nohavice + 
blúza) 

ks 2     Bratis
lava 

59. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. XL 
- údržba 
(monterkové 
nohavice + 
blúza) 

Montérková blúza 
s reflexnými prvkami s 
krytým zapínaním, 
zapínanie pri krku, 
manžety, viacvreckové, 
pútka pre rôzne 
využitie.  Montérkové 
nohavice  s náprsenkou 
s vreckami a rozopínaním 
uprostred, so zdvojenými 
kolenami pre nákolenníky, 
s bočným vreckom na zips, 
pútka pre rôzne využitie, 
Bavlna/elastan                     
       

ks 1     Bratis
lava 

60. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. M 
(nohavice + 
bunda) 

Bunda s reflexnými 
prvkami s krytým 
zapínaním, zapínanie pri 
krku, manžety,  
viacvrecková, pútka pre 
rôzne využitie, zateplené . 
Nohavice na traky, 
nastaviteľný pás,  predné a 
zadné vrecká, 
predformované kolená, 
konce nohavíc nastaviteľné 
pásikom na suchý zips, 
špine, oleju a vode odolný, 
prešívaná podšívka 

ks 1     Bratis
lava 

61. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. L 
(nohavice + 
bunda) 

ks 1     Bratis
lava 

62. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. XL 
(nohavice + 
bunda) 

Bunda s reflexnými 
prvkami s krytým 
zapínaním, zapínanie pri 
krku, manžety,  
viacvrecková, pútka pre 
rôzne využitie, zateplené . 
Nohavice na traky, 
nastaviteľný pás,  predné a 
zadné vrecká, 
predformované kolená, 
konce nohavíc nastaviteľné 
pásikom na suchý zips, 
špine, oleju a vode odolný, 
prešívaná podšívka  
 

ks 2     Bratis
lava 

63. Ponožky 
hrubé – 
údržba v. 42 
(údržba) 

pár 3     Bratis
lava 

64. Ponožky 
hrubé v. 43 
(doprava) 

Tmavé, hrubé 
 

pár 1     Bratis
lava 
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65. Ponožky 
hrubé v. 44 
(doprava) 

pár 1     Bratis
lava 

66. Ponožky 
hrubé – 
údržba v. 46 
(údržba) 

pár 1     Bratis
lava 

67. Pracovné 
rukavice 
(údržba) 

5 prstové na prácu so 
strojovým zariadením 
a ručným náradím 
a nástrojmi, kombinovaná 
koža + bavlna        

pár 2     Bratis
lava 

68. Pracovné 
rukavice 
(údržba) 

5 prstové na manipuláciu 
s materiálmi proti 
elektrickému prúdu do 
1000 V 

pár 1     Bratis
lava 

69. Gumové 
rukavice 

Ochranné rukavice určené 
na aplikácie v drsnom 
prostredí za vlhka i v 
suchu, hrúbka dlane 1,4 
mm, úplet bavlna, zvrškový 
materiál nitril 

pár 5     Bratis
lava 

70. Uterák 
(údržba) 

Froté, 100 % bavlna, 50 x 
100 cm 

ks 18     Bratis
lava 

71. Mydlo 
(údržba) 

 ks 2     Bratis
lava 

72. Ochranný 
tvárový štít 
(údržba) 

Priehľadný plast, 
nezahmlievavé, úprava 
proti poškriabaniu 

ks 1     Bratis
lava 

73. Okuliare 
ochranné 
proti 
mechanickým 
a fyzikálnym  
vplyvom 
(údržba) 

Hrubý priehľadný plast, 
nezahmlievavé, úprava 
proti poškriabaniu 

ks 1     Bratis
lava 

74. Okuliare 
ochranné 
proti 
mechanickým 
vplyvom  

Číre polykarbonátové  
ochranné okuliare, 
flexibilný rám z PVC, 
široký zorník s obrubou, 
ktorá zabraňuje odrážaniu 
svetla, vhodné na 
používanie cez dioptrické 
okuliare a s polomaskami. 
Široký elastický remienok.  

ks 2     Bratis
lava 

75. Pracovné 
rukavice  

Kombinované pracovné 
rukavice s podšívkou, 
bravčová a lícová useň, 
zadná časť a manžeta z 
bavlneného plátna.  

pár 4     Bratis
lava 

76. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v.  L  

ks 1     Bratis
lava 

77. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v.  XL  

Pracovné nohavice s 
náprsenkou, bavlna, 
zosilnené kolená, vnútorné 
vrecko na nákolenníky, 
reflexné pruhy . Pracovná 
blúza bavlna/polyester, 
zapínanie na zips prekryté 
lištou, elastické manžety 

ks 1     Bratis
lava 
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78. Pracovná 
obuv pánska 
v. 42 

pár 1     Bratis
lava 

79. Pracovná 
obuv pánska 
v. 43 

pár 1     Bratis
lava 

80. Pracovná 
obuv pánska 
v. 44 

Bezpečnostná obuv, zvršok:  
hovädzinová useň, 
podšívka priedyšná textília, 
vnútorná vložka 
anatomicky tvarovaná, 
podrážka: PU/TPU, 
olejovzdorná, antistatická, 
rotišmyková, nepíšuca 

pár 1     Bratis
lava 

81. Plášť biely 
dámsky v. S 
(laboratóriá) 

ks 1     Bratis
lava 

82. Plášť biely 
dámsky v. L 
(laboratóriá) 

ks 2     Bratis
lava 

83. Plášť biely 
dámsky v. XL 
(laboratóriá) 

Plášť keprový, dlhý rukáv, 
biely, bavlna (EN 340) 
 

ks 1     Bratis
lava 

84. Plášť biely 
pánsky v. L 
(laboratórim) 

ks 1     Bratis
lava 

85. Plášť biely 
pánsky v. XL 
(laboratóriá) 

Plášť keprový, dlhý rukáv, 
biely, bavlna (EN 340) 
 

ks 3     Bratis
lava 

86. Zástera 
(laboratórium
) 

s náprsenkou, pogumovaný 
povrch, biela – ochrana 
proti vode (EN 340) 

ks 3     Bratis
lava 

87. Tričko 
dámske v. XL 
(laboratóriá) 

Krátky rukáv, biele, bavlna ks 2     Bratis
lava 

88. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. S 
(laboratóriá) 

ks 1     Bratis
lava 

89. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. XL 
(laboratóriá) 

Bočné zapínanie, s gumou 
v zadnej časti pása, materiál 
BA-KEPER 
 

ks 1     Bratis
lava 

90. Nohavice 
pracovné 
biele pánske, 
v. L 
(laboratóriá) 

Bočné zapínanie, s gumou 
v zadnej časti pása, materiál 
BA-KEPER 

ks 1     Bratis
lava 

91. Nohavice 
pracovné 
biele pánske, 
v. XL 
(laboratóriá) 

Klasický strih, predné 
zapínanie, s gumou v 
zadnej časti pása, 
materiál BA-KEPER 

ks 1     Bratis
lava 

92. Košeľa 
dámska v. 41 
(laboratóriá) 

biela, krátky rukáv, 100% 
bavlna (EN 340) 

ks 1     Bratis
lava 

93. Košeľa 
pánska v. 40 
(laboratórium
) 

ks 2     Bratis
lava 

94. Košeľa 
pánska v. 42 
(laboratóriá) 

biela, krátky rukáv, 100% 
bavlna (EN 340) 
 

ks 1     Bratis
lava 

95. Ponožky  bavlna, biele, krátke  pár 3     Bratis
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dámske v. 37 
(laboratóriá) 

lava 

96. Ponožky  
dámske v. 38 
(laboratóriá) 

 
  

pár 1     Bratis
lava 

97. Ponožky  
pánske v. 42 
(laboratórium
) 

materiál 100% bavlna, 
biele, krátke 
 

pár 2     Bratis
lava 

98. Pracovná 
obuv dámska 
v.  36  
(laboratóriá) 

Pracovné poltopánky, biele, 
zvršok hovädzinová useň, 
podošva z termoplastického 
kaučuku s protišmykovým 
dezénom, nepíšuca, 
s perforáciou (EN 20347)  

pár 1     Bratis
lava 

99. Pracovná 
obuv dámska 
v.  37  
(laboratóriá) 

Sandál biely, zvršok useň, 
podošva s protišmykovým 
dezénom, nepíšuca. (EN 
20347)  

pár 1     Bratis
lava 

100. Pracovná 
obuv pánska 
v. 42 
(laboratórium
) 

pár 1     Bratis
lava 

101. Pracovná 
obuv pánska 
v.  46  
(laboratóriá) 

Pracovné poltopánky, biele, 
zvršok hovädzinová useň, 
podošva z termoplastického 
kaučuku s protišmykovým 
dezénom, nepíšuca, 
s perforáciou (EN 20347) 
 

pár 1     Bratis
lava 

102. Gumené 
čižmy dámske 
v. 38 
(laboratóriá)  

letné pár 1     Bratis
lava 

103. Ochranné 
rúška 
(laboratóriá) 

biele, bavlna ks 15     Bratis
lava 

104. Ochranný 
tvárový štít 
(laboratóriá) 

Odolný plast proti 
mechanickému poškodeniu 
(EN 166) 

ks 2     Bratis
lava 

105. Okuliare 
ochranné 
proti 
kvapalinám 
(laboratóriá) 

Odolný plast proti 
mechanickému poškodeniu, 
utesnenie proti prieniku 
kvapaliny  
 

ks 2     Bratis
lava 

106. Chrániče 
sluchu 
(laboratóriá) 

Slúchadlové, min. 20dB ks 1     Bratis
lava 

107. Respirátor 
(laboratóriá) 

proti organickým parám ks 5     Bratis
lava 

108. Respirátor 
(laboratóriá) 

proti aerosolom ks 1     Bratis
lava 

109. Ochranné 
rukavice proti 
chemickým 
a biologickým 
materiálom v. 
M 
(laboratóriá) 

bal 
(10
0 
ks) 

3     Bratis
lava 

110. Ochranné 
rukavice proti 
chemickým 
a biologickým 

päťprstové, nitrilové, tenké 
nepráškované 
 

bal 
(10
0 
ks) 

2     Bratis
lava 
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materiálom v. 
L 
(laboratóriá) 

111. Ochranné 
rukavice proti 
biologickým 
materiálom v. 
7 
(laboratóriá) 

pár 15     Bratis
lava 

112. Ochranné 
rukavice proti 
biologickým 
materiálom v. 
8 
(laboratóriá) 

päťprstové, latexové, hrubé, 
(EN 388; EN 374) 
 

pár 10     Bratis
lava 

113. Ochranné 
rukavice v. L 
(laboratóriá) 

päťprstové, biele, bavlnené pár 5     Bratis
lava 

114. Ochranné 
rukavice proti 
sálavému 
teplu a chladu 
(laboratórium
) 

Termoizolačné rukavice s 
vyberateľnou 
vložkou.Zateplené zimné 
rukavice s odnímateľnou 
podšívkou do drsných 
podmienok, ktoré svojimi  
vlastnosťami odpudzujú 
vodu, odolávajú soliam a 
chemikáliam a udržujú ruky 
skutočne teplé. Izolácia z 
polyuretánovej peny, hrubé 
povrstvenie z PVC. 

pár 3     Bratis
lava 

115. Ochranný 
krém na ruky 
(laboratóriá) 
 

Ochranný a regeneračný 
krém určený na úpravu pH 
a premastenie pokožky. 
Objem 100 ml. 
 

ks 9     Bratis
lava 

Cena celkom bez DPH 
 

 

DPH  

Cena celkom s DPH 
 

 

 
Tabuľka 2: 

Osobné ochranné pracovné pomôcky – Regionálne centrum v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1 
 
Por. 
čísl. 

Názov 
materiálu 

Bližšia špecifikácia/príp. 
EN; STN 

MJ Pred
pokla
daný 
počet 
MJ 

Cena v 
EUR 
bez 
DPH/MJ 

Cena v 
EUR 
s DPH/
MJ 
 

Cena 
celkom 
v EUR 
bez 
DPH 

Cena 
celkom v 
EUR 
s DPH 
 

Miest
o 
doda
nia 

1. Košeľa 
pracovná 
pánska v. M 
(laboratóriá) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

2. Košeľa 
pracovná 
pánska v. L 
(laboratóriá) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

3. Košeľa 
pracovná 

košeľa biela s krátkym 
rukávom, materiál 100% 
bavlna 
 

ks 1     Spišs
ká 
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pánska v. XL 
(laboratóriá) 

Nová 
Ves  

4. Košeľa 
pracovná 
dámska v. S 
(laboratóriá) 

ks 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

5. Košeľa 
pracovná 
dámska v. M 
(laboratóriá) 

ks 20     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

6 Košeľa 
pracovná 
dámska v. L 
(laboratóriá) 

ks 5     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

7. Košeľa 
pracovná 
dámska v. 
XL 
(laboratóriá) 

košeľa biela s krátkym 
rukávom, materiál 100% 
bavlna 
 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

8. Nohavice 
pracovné 
biele pánske 
v. 48 
(laboratóriá) 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

9. Nohavice 
pracovné 
biele pánske 
v. 52 
(laboratóriá) 

Klasický strih, predné 
zapínanie, s gumou v 
zadnej časti pása, 
materiál 100 % BA-
KEPER; 
 ks 1     Spišs

ká 
Nová 
Ves  

10. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 38 
(laboratóriá) 

ks 8     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

11. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 40 
(laboratóriá) 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

12. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 42 
(laboratóriá) 

ks 8     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

13. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 44 
(laboratóriá) 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

14. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 46 
(laboratóriá) 

ks 5     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

15. Nohavice 
pracovné 
biele dámske 
v. 48 
(laboratóriá) 

ks 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

16. Nohavice 
pracovné 

Bočné zapínanie, s gumou 
v zadnej časti pása, 
materiál 100 % 
BA-KEPER; 
 

ks 2     Spišs
ká 
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biele dámske 
v. 50 
(laboratóriá) 

Nová 
Ves  

17. Plášť biely 
pánsky v. 48 
(laboratóriá) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

18. Plášť biely 
pánsky v. 52 
(laboratóriá) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

19. Plášť biely 
pánsky v. 54 
(laboratóriá) 

Plášť keprový, dlhý rukáv, 
biely, bavlna (EN 340) 
 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

20. Plášť biely 
dámsky v. 38 
(laboratóriá) 

ks 4  
 

   Spišs
ká 
Nová 
Ves  

21. Plášť biely 
dámsky v. 40 
(laboratóriá) 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

22. Plášť biely 
dámsky v. 42 
(laboratóriá) 

ks 8     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

23. Plášť biely 
dámsky v. 44 
(laboratóriá) 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

24. Plášť biely 
dámsky v. 46 
(laboratóriá) 

ks 4     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

25. Plášť biely 
dámsky v. 48 
(laboratóriá) 

ks 8     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

26. Plášť biely 
dámsky v. 50 
(laboratóriá) 

Plášť keprový, dlhý rukáv, 
biely, bavlna (EN 340) 
 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

27. Pracovná 
obuv dámska 
v. 4 
(laboratóriá) 

pár 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

28. Pracovná 
obuv dámska 
v. 5 
(laboratóriá) 

pár 7     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

29. Pracovná 
obuv dámska 
v. 6 
(laboratóriá) 

pár 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

30. Pracovná 
obuv dámska 
v. 7 
(laboratóriá) 

Ľahká,  s plnou špicou 
 

pár 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

31. Pracovná 
obuv pánska 

Pracovné poltopánky, 
biele, zvršok hovädzinová 

pár 1     Spišs
ká 



 

 17 

v. 6 
(laboratóriá) 

Nová 
Ves  

32. Pracovná 
obuv pánska 
v. 8 
(laboratóriá) 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

33. Pracovná 
obuv pánska 
v. 9 
(laboratóriá) 

useň, podošva z 
termoplastického kaučuku 
s protišmykovým dezénom, 
nepíšuca. s perforáciou 
(EN 20347) 
 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

34. Ponožky 
biele v. 4 
(laboratóriá)    

pár 9     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

35. Ponožky 
biele v. 5 
(laboratóriá)    

pár 30     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

36. Ponožky 
biele v. 6 
(laboratóriá)    

pár 9     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

37. Ponožky 
biele v. 7 
(laboratóriá)    

pár 6     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

38. Ponožky 
biele v. 8 
(laboratóriá)    

pár 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

39. Ponožky 
biele v. 10 
(laboratóriá)    

materiál 100% bavlna 
alebo 70% BA-30% PES  
 

pár 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

47. Ponožky č.6  pár 2 
 

    Spišs
ká 
Nová 
Ves  

48. Ponožky č.8   

Bavlna, tmavé 
 

pár 6     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

41. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 50  

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

42. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 54  

Montérková blúza 
s reflexnými prvkami sivo 
– oranžová s krytým 
zapínaním, zapínanie pri 
krku, manžety, 2 horné 
vrecká na suchý zips, 1 
menšie vrecko na   telefón, 
2 bežné bočné vrecká, 
pútka pre rôzne využitie  ; 
Montérkové nohavice na 
traky s náprsenkou 
s vreckami a rozopínaním 
uprostred, so zdvojenými 
kolenami pre nákolenníky, 
s bočným vreckom na zips, 
pútka pre rôzne využitie, 
Bavlna/elastan                    
                                    

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

43. Pracovná Pracovné poltopánky- pár 1     Spišs
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obuv pánska 
s ochrannou 
špicou  č. 6 

ká 
Nová 
Ves  

44. Pracovná 
obuv pánska 
s ochrannou 
špicou  č. 8 

pár 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

45. Pracovná 
obuv pánska 
s ochrannou 
špicou  č. 9 

zvršok hladká hovädzia 
koža, podšívka – 
priedušná, vkladacia 
stielka, podošva TPR, 
protišmyková, 
termoplastická, 
kaučuková s ochrannou 
špicou 
 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

40. Uterák 
(laboratóriá) 

Froté, 100 % bavlna, 50 
x100 cm 
 

ks 25     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

46. Veľký uterák 
– osuška  

Froté, rozmer 70x140cm 
 

ks 6     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

49. Pracovné 
rukavice č.8  

5 prstové na prácu so 
strojovým zariadením 
a ručným náradím 
a nástrojmi, kombinovaná 
koža + bavlna 
                      

pár 4     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

50. Respirátor  s vymeniteľnou vložkou ks 4     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

51. Čiapka  jednoduchá čiapka s 
tvrdým šiltom a 
prevzdušňovacími otvormi 
- nastavovanie veľkosti v 
zadnej časti čiapky 
pomocou kovovej spony 

ks 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

52. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
dámsky  v. 
38 
(upratovačka
)  

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

53. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
dámsky  v. 
40 
(upratovačka
)  

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

54. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
dámsky  v. 
44 
(upratovačka 
) 

Nohavice – hrubšia 
tkanina (bavlna+elastan); 
Blúza - krátky rukáv, so 
zapísaním vpredu 
a s dvoma vreckami po 
oboch stranách (vyšší 
podiel bavlny) 
 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

55. Ochranná 
obuv dámska 
v. 37 
(upratovačka
) 

Ľahká,  s plnou 
špicou, gumená 
protišmyková podrážka 
vhodná do mokrého 
prostredia 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  
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56. Ochranná 
obuv dámska 
v. 38 
(upratovačka
) 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

57. Ochranná 
obuv dámska 
v. 39 
(upratovačka
) 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

58. Ochranný 
tvárový štít 
(údržba) 

Priehľadný plast, 
nezahmlievavé, úprava 
proti poškriabaniu 

ks 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

59. Okuliare 
ochranné 
proti 
mechanickým 
a fyzikálnym  
vplyvom 
(údržba) 

Hrubý priehľadný plast, 
nezahmlievavé, úprava 
proti poškriabaniu 

ks 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

60. Pracovné 
rukavice v. 8 
(údržba) 

5 prstové na prácu so 
strojovým zariadením 
a ručným náradím 
a nástrojmi, na 
manipuláciu s materiálmi 
proti elektrickému prúdu; 
kombinovaná koža + 
bavlna                  

pár 3     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

61. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 48 
- údržba  

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

62. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 54 
- údržba  

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

63. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 56 
- údržba  

Montérková blúza 
s reflexnými prvkami sivo 
– oranžová s krytým 
zapínaním, zapínanie pri 
krku, manžety, 2 horné 
vrecká na suchý zips, 1 
menšie vrecko na   telefón, 
2 bežné bočné vrecká, 
pútka pre rôzne využitie ; 
Montérkové nohavice 
 s náprsenkou s vreckami 
a rozopínaním uprostred, 
so zdvojenými kolenami 
pre nákolenníky, s bočným 
vreckom na zips, pútka pre 
rôzne využitie, 
Bavlna/elastan                    
            
 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

64. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 48 
– údržba – na 
maľovanie) 
(nohavice + 
blúza) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

65. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 54 
– údržba – na 

Jednoduchá monterková 
blúza so zapínaním vpredu, 
2 predné vrecká a 1 
náprsné vrecko; nohavice 
na traky 2x predné vrecko, 
1x zadné vrecko, 1x 
náprsné vrecko so zipsom, 
kolená spevnené, bočné 
zapínanie.100% Ba 
 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  
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maľovanie) 
(nohavice + 
blúza) 

66. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 56 
– údržba – na 
maľovanie) 
(nohavice + 
blúza) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

67. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. 48 
– údržba  
(nohavice + 
bunda) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

68. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. 54 
– údržba  
(nohavice + 
bunda) 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

69. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
zimný 
prešívaný 
pánsky v. 56 
– údržba  
(nohavice + 
bunda) 

Nepremokavá zateplená 
bunda  s kapucňou 
v golieri, 100% polyester 
povrstvený PVC; Nohavice 
zateplené, nepremokavé do 
pásu s paropriepustnou 
membránou 100% 
nylon/PU 
 

ks 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

70. Ochranná 
obuv pánska 
s ochrannou 
špicou v. 42 
(údržba) 

pár 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

71. Ochranná 
obuv pánska 
s ochrannou 
špicou v. 43 
(údržba) 

Zvršok hladká hovädzia 
koža, podšívka – 
priedušná, vkladacia 
stielka, podošva TPR, 
protišmyková, 
termoplastická, 
kaučuková s ochrannou 
špicou 
 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

72. Gumené 
čižmy 
(údržba) v. 
42 

pár 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

73. Gumené 
čižmy 
(údržba) v. 
43 

Letné 
 

pár 1     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

74. Ponožky 
hrubé 
(údržba) – 
údržba v. 42 

pár 2     Spišs
ká 
Nová 
Ves  

75. Ponožky 

Bavlna, tmavé 
 

pár 1     Spišs
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hrubé 
(údržba) – 
údržba v. 43 

ká 
Nová 
Ves  

Cena celkom bez DPH 
 

 

DPH  
 

Cena celkom s DPH 
 

 

 
Tabuľka 3: 

Osobné ochranné pracovné pomôcky – Regionálne centrum v Košiciach, Jesenského 10 
 
Por. 
čísl. 

Názov 
materiálu 

Bližšia špecifikácia/príp. 
EN; STN 

MJ Pred
pokla
daný 
počet 
MJ 

Cena v 
EUR 
bez 
DPH/MJ 

Cena v 
EUR 
s DPH/
MJ 
 

Cena 
celkom 
v EUR 
bez 
DPH 

Cena 
celkom v 
EUR 
s DPH 
 

Miest
o 
doda
nia 

1. Ochranná 
obuv pánska 
v. 43 
(údržba) 

Zvršok hladká hovädzia 
koža, podšívka – 
priedušná, vkladacia 
stielka, podošva TPR, 
protišmyková, 
termoplastická, 
kaučuková s ochrannou 
špicou 

pár 1     

2. Ochranná 
obuv dámska 
v. 37 
(upratovačka) 

Ľahká prac. obuv - sandál, 
gumená protišmyková 
podrážka vhodná do 
mokrého prostredia 

pár 1     

3. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
pánsky v. 44 
- údržba 
(monterkové 
nohavice + 
blúza) 

Montérková blúza 
s reflexnými prvkami sivo 
– oranžová s krytým 
zapínaním, zapínanie pri 
krku, manžety, 2 horné 
vrecká na suchý zips, 1 
menšie vrecko na   telefón, 
2 bežné bočné vrecká, 
pútka pre rôzne 
využitie  ;Montérkové 
nohavice  s náprsenkou 
s vreckami a rozopínaním 
uprostred, so zdvojenými 
kolenami pre nákolenníky, 
s bočným vreckom na zips, 
pútka pre rôzne využitie, 
Bavlna/elastan                    
            

ks 1     

4. Pracovný 
oblek 
dvojdielny 
dámsky  v. 
38  
(upratovačka 
) 

Zástera bez rukávov, 
bavlna, farba - tmavá 

ks 1     

Košic
e 

Cena celkom bez DPH 
 

 

DPH 
 

 

Cena celkom s DPH 
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SUMÁR 
 

p.č. Názov 
Cena spolu v EUR  

bez DPH 
DPH v EUR Cena spolu v EUR  

s DPH 

1. 

Osobné ochranné pracovné 
pomôcky - Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra 
v Bratislave, Mlynská dolina 
1 /Tabuľka 1/ 

 

  

2. 

Osobné ochranné pracovné 
pomôcky – Regionálne 
centrum v Spišskej Novej Vsi, 
Markušovská cesta 1 
/Tabuľka 2/ 
 

 

  

3. 

Osobné ochranné pracovné 
pomôcky – Regionálne 
centrum v Košiciach, 
Jesenského 10 /Tabuľka 3/ 

 

  

Celková cena za dodanie predmetu zákazky  
 
 

DPH v EUR 
 
 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


