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Telefón: 
 E-mail: 

Mgr. Viera Blanárová 
Oddelenie verejného obstarávania 
+421 41 5660 168 
viera.blanarova@dpmz.sk 
 

  
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

podľa §281 -§289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 
 

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 
(ďalej aj ako „výzva“ v príslušnom gramatickom tvare) Obchodnú verejnú súťaž (ďalej aj ako 
„súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok 
uvedených v tejto výzve, ktorej predmetom sú   
 

 
Nákup a dodávka OOPP  

 
 
Vyhlasovateľ:   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Sídlo:    Kvačalova 2, 011 40 Žilina  
IČO:    36 007 099 
IČ DPH:   SK2020447583 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN:    SK1909000000005035044524 
BIC (SWIFT):  GIBASKBX 
Zápis v registri:  Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3510/L  
 
Vyhlasovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako DPMŽ) je podľa zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 
cit. Zákona.  
(ďalej ako „vyhlasovateľ“ alebo „obstarávateľ“) 
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

I.  Predmet súťaže 
 Vyhlasovateľ vyhlasuje súťaž na výber dodávateľa osobných ochranných  pracovných prostriedkov, 

v tom odevy, obuv a ostatné pracovné prostriedky pre svojich zamestnancov podľa spoločného 
slovníka obstarávania  s jednotným názvom „Nákup a dodávka OOPP “. 

 Spoločný slovník obstarávania 
Pre OOPP Odev  

18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky  

35113400-3 Ochranné a bezpečnostné odevy 

35113430-2 Bezpečnostné vesty  

18222000-1 Firemné odevy 

18331000-8 Tričká s krátkym rukávom  

18332000-5 Košele  

18333000-2 Polokošele 

18420000-9 Odevné doplnky 
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18423000-0 Kravaty 

 

Pre OOPP Obuv 

18812100-5 Sandále so zvrškom z gumy alebo plastov 

18813000-1 Obuv s koženým zvrškom 

18812200-6 Gumové čižmy 

18831000-3 Obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky 

 

Pre OOPP Ostatné  

18142000-6 Štítky (tienidlá) na ochranu zraku 

33735100-2 Ochranné okuliare 

18424000-7 Rukavice 

18830000-6 Ochranná obuv 

 

 Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 
 
II.   Komplexnosť zákazky  

Táto súťaž sa delí na časti a navrhovateľ môže podať svoj návrh na hociktorú časť predmetu  
súťaže.  

 Časti zákazky po skupinách:  
 Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č. 1 „OBUV“ 

Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č. 2  „ODEV“ 
Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č .3  „OSTATNÉ“ 
 

III.  Typ uzavretej zmluvy 
 Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Rámcovej dohody  na obdobie 48  mesiacov. Rámcová 

dohoda bude uzatvorená podľa  § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka (Zákona č.513/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov,(ďalej „zmluva“). Bude realizovaná písomnou formou a bude 
súčasťou  návrhu navrhovateľa. Rámcová dohoda bude uzatvorená najviac s tromi úspešnými 
navrhovateľmi, ktorej predmetom bude dodávka tovaru za pevne stanovené jednotkové ceny 
počas obdobia 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody. Neoddeliteľnou 
súčasťou Rámcovej dohody bude príloha A a B, ktorú na základe výsledkov cenových návrhov 
navrhovateľov vyhotoví vyhlasovateľ. Prvé plnenie podľa uzatvorenej zmluvy/uzatvorených 
zmlúv sa uskutoční v mesiaci júl 2020.  

  
 Miesto dodania tovaru 
 V sídle vyhlasovateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline, prípadne pracovisko na ulici Košická 2,   

Žilina.  
 
 Poznámka v nadväznosti na výšku zmluvnej ceny: 
 Vzhľadom na výšku zmluvnej ceny, ktorá bude uvedená v Rámcovej dohode, resp. cenovom 

návrhu k zmluve s úspešným navrhovateľom na predmet výzvy, vyhlasovateľ súťaže ako 
obstarávateľ pred uzavretím zmluvy overí, či je úspešný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, pokiaľ v zmysle legislatívy Slovenskej republiky má povinnosť byť v tomto 
registri zapísaný.  

 
 Financovanie zákazky: 
     Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Financovanie zákazky je z vlastných finančných 

prostriedkov obstarávateľa. Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 
343/2015 Z.z. (viď finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa).  
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 Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie postupom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
       podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
 Uvedený postup obstarávania zákon č. 343/ 2015 Z.z. neupravuje. Postup upravujú interné 

dokumenty obstarávateľa o obstarávaní tovarov.   
 
IV.  Predpokladaná hodnota predmetu súťaže  

Vyhlasovateľ predpokladá, že PHZ za predmet súťaže v predpokladanej spotrebe za 48 mesiacov 
bude spolu vo výške  45 822,90 € bez DPH.    

  
 Pre jednotlivé skupiny  tovaru je PHZ za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov určená 

takto:  
 

 Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č. 1 „OBUV“  12 123,55 € bez DPH 
Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č. 2 „ODEV“  24 181,58 € bez DPH  
Osobné ochranné  pracovné prostriedky Skupina č. 3 „OSTATNÉ“   9 516,90 € bez DPH  

 

V. Špecifikácia  predmetu súťaže  
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber   dodávateľa na realizovanie dodávok tovaru, 
ktorými sú osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov vyhlasovateľa. V predmete výzvy ide 
o zabezpečenie dodávky tovaru všetkých konfekčných veľkostí, vrátane atypických veľkostných 
kategórií, zabezpečením, resp.  šitím odevov podľa požiadaviek, zabezpečením a dodávkou 
konkrétnej  obuvi a zabezpečením a dodávkou vytipovaných ostatných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, vrátane dopravy na určené miesto  
Vyhlasovateľ požaduje, aby dodávaný tovar v jeho členení podľa skupín vo všetkých jednotlivých 
položkách bol tovarom originálnym, novým a nepoužitým. Zároveň tovar musí  vyhovovať 
platným všeobecným, bezpečnostným  normám a všeobecne záväzným predpisom Slovenskej 
republiky a EÚ, v tomto prípade Nariadeniu vlády č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a Nariadeniu vlády č. 
35/2008 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na OOPP.  
 
Vyhlasovateľ bude tovar odoberať na základe čiastkových elektronických objednávok, a to 
v rozsahu požadovaných špecifikácií a kvalitatívnych ukazovateľov dokumentu „Podrobná 
špecifikácia premetu obstarávania„ v Prílohe č. 1 (ďalej len „Podrobná špecifikácia“) ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. V „Podrobnej špecifikácii“ je tovar, ktorého názov odkazuje 
na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj pre 
ilustráciu a bude akceptovať ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať kvalitatívne požiadavky 
obstarávateľa rovnaké alebo vyššie.  
 

- Predpokladané odberové množstvá tovaru sú orientačné a vyhlasovateľ nie je  viazaný k jeho 
odobratiu. Vyhlasovateľ predpokladá, že počas platnosti Rámcovej dohody bude tovar odobratý 
do počtu určenom v tejto výzve a do  výšky predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Tabuľka špecifikácie predmetu súťaže: 
Číslo položky 

podľa  
„Podrobnej 
špecifikácie 
predmetu 

obstarávania“ 

Skupiny  TOVARU 
s označením jednotlivých položiek MJ 

Predpokladané 
odberové 

množstvo za 48 
mesiacov  

 
OOPP Skupina  č. 1 OBUV 

Množstvo 

1. Čižmy gumové  pár 11 
2. Gumofilcáky pár 100 
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3. Kožofilcáky – čižmy pár 10 
4. Obuv členková pre dispečerov pár 21 
5. Obuv letná nízka pre dispečerov pár 21 
6. Pracovná obuv členková pár 271 
7. Pracovná obuv letná - poltopánky pár 165 
8. Pracovná obul letná - sandále pár 113 

 
OOPP Skupina č. 2 ODEV  Množstvo 

1. Čiapka letná  ks 180 
2. Čiapka s výstužou ks 108 
3. Čiapka zimná ks 111 
4. Košeľa pre dispečerov – dlhý rukáv ks 35 
5. Košeľa pre dispečerov – krátky rukáv ks 35 
6. Nepremokavý plášť ks 34 
7. Nohavice pre dispečerov ks 35 
8. Oblek na zváranie ks 36 
9. Polokošeľa dlhý rukáv ks 189 
10. Polokošeľa krátky rukáv ks 189 
11. Pracovná vesta zateplená ks 100 
12. 

 
Pracovný odev (montérková súprava), tom 
blúza s: 
12a) nohavicami na do pása:               ks   282 
12b) nohavicami  na traky:                  ks   285  

ks 567 

13. Pracovný plášť  ks 25 
14. Prešívaný kabát ks 52 
15 Reflexná bunda ks 32 
16. Reflexná bunda predĺžená ks 94 
17. Spodky ks 275 
18. Vesta pre dispečerov ks 21 
19. Vetrovka letná pre dispečerov ks 14 
20. Viazanka pre dispečerov ks 14 

 
OOPP Skupina č. 3 OSTATNÉ   Množstvo 

1. Dielektrické galoše  pár 39 
2. Kožená zástera ks 36 
3 Ľadvinový pás ks 78 
4. Ochranné okuliare ks 118 
5 Ochranný štít ks 35 
6 Ochranný štít pletený ks 15 
7 Pracovná kabela pre revízorov - ženy ks 29 
8 Pracovná kabela pre revízorov – muži ks  1 
9. Rukavice antivibračné pár 15 
10. Rukavice dielektrické  pár 160 
11. Rukavice gumené  pár 8 
12. Rukavice kožené pár 2721 
13. Rukavice máčané pár 460 
14. Rukavice ochranné pár 60 
15. Rukavice teplé pár 280 
16. Rukavice zváračské  pár 36 
17. Rukávniky zváračské pár 36 
18. Zástera pogumovaná  ks 2 
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- Z uvedeného predpokladaného počtu v tabuľke je časť  položiek OOPP pre mužov, resp. 

unisex. 
 Z uvedeného predpokladaného počtu je z položiek OOPP Skupina č. 2 ODEV je určený 

konkrétny počet pre ženy.  Ide o položky:  
 Položka č. 12 Pracovný odev ..............10 ks  
 Položka č  14 Prešívaný kabát ..............2 ks 
 Položka č. 15 Reflexná bunda ...............3 ks 
 Z počtu položiek OOPP Skupina č. 3 OSTATNÉ  ide o: 
 Položka č. 7 Pracovná kabela pre revízorov ...............29 ks  

Ak k týmto položkám tovaru, určených pre ženy, budú požadované iné špecifické požiadavky, 
než sú uvedené v  „Podrobnej špecifikácii“, budú pred vystavením elektronickej objednávky 
predmetom  obojstranných rokovaní. Vyhlasovateľ má za to, že predložením návrhu do súťaže 
navrhovateľ uvedenú požiadavku akceptuje.  

 
- Frekvencia objednávania  

Vyhlasovateľ predpokladá, že požadovaný OOPP tovar bude počas trvania zmluvného vzťahu na 
obdobie 48 mesiacov objednávať na dve odberné miesta čiastkovými elektronickými 
objednávkami takto:  
 
Skupina č. 1 Obuv:  cca 1x ročne = 2 objednávky( 1 objednávka na ulicu  Kvačalova  a 1 na ulica 
Košická )  počas 48 mesiacov  cca 8 objednávok 
Skupina č. 2 Odevy:  cca 2x ročne = 4 objednávky( 2 objednávky na ulicu Kvačalova  a 2 na ulicu 
Košická) počas 48 mesiacov  cca 16 objednávok 
Skupina č. 3 Ostatné cca 4 x ročne = 8 objednávok( 4 objednávky na ulicu Kvačalova a 4 na ulicu 
Košická) počas 48 mesiacov cca 32 objednávok 
 
Poznámka: Objednávky na ulicu Kvačalova a ulicu  Košická budú elektronicky zasielané 
v rovnaký deň (súčasne).  
Okrem týchto údajov bude  v mimoriadnych prípadoch ( napr. nástup nového zamestnanca ajeho 
 potreba vybavenia OOPP) vyhlasovateľ informuje, že  budú vystavené aj ďalšie (jednorazové) 
objednávky. Vyhlasovateľ to v rámci tejto výzvy nevie predpokladať a určiť.    
 

Súvisiace dokumenty k špecifikácii predmetu súťaže  
  
 V.1.  „Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania“ (Príloha č. 1) uvádza opis tovaru  

(špecifikáciu a kvalitatívne požiadavky) v štruktúre:  
 

Skupina 1. OBUV  
 Pre túto skupinu OOPP je  v prílohe uvedená špecifikácia, typy, požiadavky na materiál 

a štruktúru obuvi, farbu a odkaz na platnú bezpečnostnú normu. V priloženej fotodokumentácii sa 
kladie pozornosť na dodržanie tvaru, materiálu, kvality,  ale zhoda a podobnosť sa netýka značky 
výrobku, jeho výrobcu, či distribútora  alebo výrobných postupov. Súčasťou návrhov je ilustračná 
fotodokumentácia.  

 
 Skupina 2. ODEV   
 Pre túto skupinu sú špecifikované požiadavky na výrobu a dodávku  odevov. Pre OOPP pracovné 

odevy sú  vymedzené bezpečnostné a ochranné prvky,  materiálové zloženie, farebnosť 
a požiadavky na kvalitu, odkaz na platnú predpísanú normu. Je priložená ilustračná 
fotodokumentácia, v ktorej sa kladie dôraz na tvar, materiál, kvalitu, ale nie na značku výrobku, 
jeho výrobcu, či distribútora alebo na výrobné postupy.  

 
Skupina 3. OSTATNÉ    
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 Pre túto skupinu  je uvedený popis typov a charakteru ostatných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, ktoré vyhlasovateľ požaduje zabezpečiť a dodávať. Ide o OOPP na 
ochranu hlavy ( čiapky), ochranu tváre (štíty a okuliare), ochranu rúk (rukavice),ochranu bedrovej 
časti chrbta (ľadvinové pásy)  a bezpečnostné príslušenstvo (okrem odevov) na ochranu pred 
iskrami zo zvárania a ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. V popise je odkaz na platnú 
predpísanú normu. Osobitnú zložku tvorí časť Pracovné kabely, ktoré sú určené pre revízorov, 
kde je opísaná dámska a pánska kabela.  Príloha tiež obsahuje ilustračnú fotodokumentáciu typov 
ostatných OOPP za účelom priblíženia tovaru. Zhoda a podobnosť sa vyžaduje pri tvare tovaru, 
materiáli, kvalite,  ale nie pri značke výrobku, pri jeho výrobcovi, či distribútorovi.  

  
 Poznámka: 

 Ilustračné fotografie v „Podrobnej špecifikácii“ sú uchádzačom a záujemcom  poskytnuté za 
účelom dodržania   zhodného alebo podobného umiestnenia reflexných pásov a iných prvkov. 
Táto fotodokumentácia nie je predložená  ako záväzný návrh alebo požiadavka od vyhlasovateľa 
na zabezpečenie a dodanie konkrétneho tovaru konkrétnej značky, konkrétneho dodávateľa, 
výrobcu alebo distribútora, ale je priložená za účelom priblíženia tovaru. Vyhlasovateľ bude 
akceptovať ekvivalentné návrhy v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorá je požadovaná.   

 
V.2 Ďalšie dokumenty  k „Podrobnej špecifikácii“(Prílohe č. 1): 
 

 Príloha č. 1a) Farebné odtiene odevov  
 Príloha č. 1b) Rozmery 
 Príloha č. 1c) Umiestnenie loga 
 

V Prílohe č. 1a)  Farebné odtiene  sa určuje:  
- Farebnosť pracovného odevu (montérkovej súpravy – blúza a nohavice) a pracovného plášťa. 

Vyhlasovateľ nedisponuje záväzným dizajn manuálom farieb a v prílohe určené farebné 
odtiene vybraných odevov  predkladá  pre lepšie priblíženie a predstavu o farbe.  

- Farebnosť ostatných položiek tovaru je poskytnutá v prílohe.  
 

V Prílohe č. 1b) Rozmery sa určujú:   
- štandardizované rozmery pre odevy, obuv a rukavice.  
- neurčujú sa konkrétne rozmery pre potreby vyhlasovateľa, tie budú presne určené 

vyhlasovateľom v  elektronickej objednávke. 
 
V Prílohe č. 1c) Umiestnenie firemného loga sa určujú: 
- informácie o počte, tvare, farbe, rozmere  a spôsobe aplikácie a umiestnenia firemného loga na 

tovare. Vyhlasovateľ nedisponuje záväzným dizajn manuálom farieb a preto sú vzory farieb 
firemného loga poskytnuté pre priblíženie a predstavu. V prílohe je usmernenie pre 
aplikovanie loga  na OOPP pre skupinu č. 2 ODEV, ktoré bude  v troch umiestneniach a), b) 
a c). Umiestnenie loga na tovare je v uvedenej prílohe presne vymedzené.  

 
- položky pre umiestnenie loga v skupine č. 2 ODEV:    

- vybrané položky tovaru s číslom položky pre umiestnenie loga podľa  umiestnenia a)*:  
   

Číslo položky podľa „Podrobnej 
špecifikácie predmetu obstarávania“ Skupina č.2  ODEV 

      
      

1 Čiapka letná 
2 Čiapka s výstužou 
9 Polokošeľa dlhý rukáv 
10 Polokošeľa krátky rukáv 

*Viac v prílohe 1c) 
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- vybrané položky tovaru s číslom položky pre umiestnenie loga podľa  umiestnenia b)*:  

 
Číslo položky podľa „Podrobnej 

špecifikácie predmetu obstarávania“ 
Skupina č.2  ODEV 

12 Pracovný odev (montérková súprava) – iba blúza 
15 Pracovný plášť 
16 Prešívaný kabát 
17 Reflexná bunda 
18 Reflexná bunda predĺžená 
11 Pracovná vesta zateplená  

*Viac v prílohe 1c) 
 

- vybrané položky tovaru s číslom položky pre umiestnenie loga podľa  umiestnenia c)*:  
Číslo položky podľa „Podrobnej 

špecifikácie predmetu obstarávania“ 
Skupina č.2  ODEV 

4 Košeľa pre dispečerov – dlhý rukáv 
5 Košeľa pre dispečerov – krátky rukáv 
20 Vesta pre dispečerov 
21 Vetrovka letná pre dispečerov 

*Viac v prílohe 1c) 
 

Ostatné informácie o umiestnení firemného loga na tovare a o jeho farebnom vyhotovení budú 
predmetom osobných rokovaní vyhlasovateľa s úspešným navrhovateľom, resp. úspešnými 
navrhovateľmi.  
 

VI.  Spôsob a podmienky dodania tovaru 
 Obchodné zmluvné podmienky na poskytovanie tovaru podľa podmienok tejto výzvy sú 

vymedzené v návrhu zmluvných podmienok a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a 
navrhovateľ tieto ustanovenia obchodných zmluvných podmienok  prevezme do svojho návrhu. Ak 
navrhovateľ uvedie vlastné ustanovenia, nesmú byť v rozpore s uvedenými ustanoveniami návrhu 
zmluvy a podmienkami vo výzve, nesmú nijakým spôsobom znevýhodňovať kupujúceho, nesmú 
byť ustanoveniami s návrhom na zvýšenie navrhovaných cien,  nesmú byť diskriminačné a musia 
byť pre obe strany vyvážené. K vlastným ustanoveniam navrhovateľa sa, v prípade úspešnosti jeho 
návrhu, budú viesť pred podpisom zmluvy vzájomné rokovania.   

 
 Návrh obchodných zmluvných podmienok:  
 

Rámcová dohoda 
č. xxx/2020 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 
Zmluvné strany  
 
Predávajúci: (vyplniť identifikačné údaje, kontaktnú emailovú adresu a telefónne číslo) 
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  (ďalej len ako „Predávajúci“) 
 

a 
 
 
 
Kupujúci: 
 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
 sídlo: Kvačalova 2, 01140  Žilina 
 IČO: 36 007 099 
 DIČ: 2020447583 
 IČ DPH: SK2020447583 
 v mene koná Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 
 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 IBAN SK1909000000005035044524 
 Kontaktná emailová adresa a telefónne číslo: dpmz@dpmz.sk, tel.041/5660148 
 (ďalej len ako „Kupujúci “) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Táto Rámcová dohoda (ďalej aj ako „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 

realizovaného postupom obchodnej verejnej súťaže (OVS) podľa § 281-288 zákona č. 513/1991 
Zb. (Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorú vyhlásil na svojom webovom sídle 
Kupujúci ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. 
zákona.  Obstarávaný predmet súťaže je financovaný z vlastných finančných prostriedkov 
obstarávateľa, t.j. Kupujúceho. Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty predmetu súťaže, toto 
obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti 
na aktuálny finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa). Obstarávateľ 
realizoval predmetné obstarávanie v zmysle interných predpisov postupom OVS  prostredníctvom 
Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy podľa vyššie cit. Obchodného zákonníka, ktorej 
predmetom boli Nákup a dodávka OOPP. 

 
(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 
Článok 2 

Predmet dohody 
 
(1) Predávajúci sa touto Rámcovou dohodou zaväzuje dodávať Kupujúcemu na základe jeho 

čiastkových elektronických objednávok požadovaný tovar (ďalej aj ako „predmet kúpy“) – 
v rozsahu, kvalite, v požadovaných počtoch a na požadované miesto dodania. 

   Jedná sa o nasledovný tovar, ktorým sa predávajúci prihlásil do súťaže: 
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1. Skupina Ochranné osobné pracovné prostriedky „ODEV“    ,00 € bez DPH  
2. Skupina Ochranné osobné pracovné prostriedky „OBUV“   ,00 € bez DPH  
3. Skupina Ochranné osobné pracovné prostriedky „OSTATNÉ“  ,00 € bez DPH  

  (tu doplní Predávajúci  ceny celkovej hodnoty v € bez DPH (cena spolu) za každú skupinu 
a priloží k návrhu Rámcovej dohody jednotlivé oceňovacie tabuľky podľa toho, na ktorú časť 
zákazky podáva návrh).  
  

(2) V prílohe „A“ k tejto zmluve sú tovary, ktoré bude kupujúci objednávať počas trvania Rámcovej 
dohody v uvedenej jednotkovej cene za dodržania stanovenej dodacej lehoty.  

(3) V prílohe „B“ k tejto zmluve sú tovary, ktorými sa predávajúci uchádzal v súťaži a ktoré nacenil, 
avšak nedostali sa do prílohy „A“. Tieto môže kupujúci objednávať za uvedené zmluvné 
jednotkové ceny počas trvania Rámcovej dohody za dodržania stanovenej dodacej lehoty, a to 
v prípade, ak tieto tovary nedokáže iný zmluvný dodávateľ (iný predávajúci, ktorý ich má 
v prílohe „A“) dodať z dôvodu napr. nedodržania dodacej lehoty, zmluvnej ceny ap., čo však 
bude povinný oznámiť kupujúcemu už pri potvrdení elektronickej objednávky.  

(4) Predmet kúpy spĺňa požadované špecifikácie a kvalitatívne ukazovatele, materiálové zloženie a 
vlastnosti podľa „Podrobnej špecifikácie“ (Príloha č. 1) a ktorý zároveň vyhovuje požiadavkam 
Kupujúceho.  

(5) Tovar bude zhotovený vo farebných odtieňoch a podľa opisu, ktorý bol súčasťou súťažných 
podkladov.  

(6) Kupujúci uvádza predpokladané odberové množstvá tovarov v prílohe „A“ a v prílohe „B“, ktoré 
sú súčasťou tejto dohody. Pre Kupujúceho nie je záväzné uvedené predpokladané odberové 
množstvá odobrať a skutočne odobraté množstvo tovarov sa môže líšiť smerom nahor, resp. nadol 
od predpokladaného odberového množstva. 

(7) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať  do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť zaň 
Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 
Článok 3 

Termín a miesto plnenia 
 
(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet  kúpy   20 pracovných dní od potvrdenia prijatej 

objednávky e-mailom. Kupujúci objednávku vystaví a odošle Predávajúcemu v pracovných dňoch 
(pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). Predávajúci je povinný elektronicky (e-mailom) 
potvrdiť prijatie objednávky Kupujúcemu najneskôr  (v priebehu nasledujúcich dvoch pracovných 
dňoch) odo dňa odoslania/doručenia objednávky Predávajúcemu.  

 Deň potvrdenia objednávky Predávajúcim sa nezapočítava do lehoty dodania, ktorá je uvedená 
vyššie. Vo veci vybavovania objednávok je kontaktnou osobou na strane Kupujúceho (p. Matúš 
Mravec, tel. č. 041/5660114, mob.: 0905 720 749, e-mail: matus.mravec@dpmz.sk), resp. iná 
poverená zodpovedná osoba oddelenia nákupu.  

 Kontaktnou osobou na strane Predávajúceho vo veci prijímania objednávok je (doplniť meno a 
priezvisko, tel. č., mob.; e-mail). 

 
(2) Miestom dodania predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  

Žilina, prípadne pracovisko Kupujúceho, ktoré sídli na adrese Košická ul. č. 2, Žilina. Miesto 
dodania tovaru bude vždy uvedené v čiastkovej objednávke. 

 
(3) Predávajúci zabezpečí dodávku, dopravu a vykládku  do miesta plnenia určeného v čl. 3 ods. 2 tejto 

dohody, a to v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). 
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(4) Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu termín dodania predmetu kúpy do miesta plnenia 
najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred jeho uskutočnením, a to e-mailom na adresu poverenej 
osoby Kupujúceho: Ing. Ľubomír Fides, 0905 511 911, lubomir.fides@dpmz.sk.  

 
Článok 4 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

(1) Kúpna cena predmetu kúpy bola určená dohodou Zmluvných strán 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 vyššie citovaný zákon. 
 

(2) Jednotkové ceny predmetu kúpy uvedené v prílohách tejto dohody, ktorými sú: Oceňovacia 
tabuľka OOPP pre skupinu č. 1 - "OBUV", Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 2 - "ODEV" 
a Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 3 - "OSTATNÉ" (doplní Predávajúci podľa toho, na 
ktorú časť zákazky podáva návrh) zahŕňajú všetky náklady Predávajúceho potrebné k dodaniu 
predmetu kúpy (vrátane dopravných nákladov, ktorými sú dodávka, doprava, vykládka) a sú platné 
48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody. 

 
(3) Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 

ktoré si nezapočítal do ceny predmetu kúpy. 
 
(4) Predávajúci môže, najmä s ohľadom na momentálnu situáciu na trhu v čase celoplošnej realizácie 

akcií na podporu predaja stanovením dlhodobo nízkych cien na vybrané druhy tovaru poskytnúť 
Kupujúcemu nižšiu cenu, ako je uvedená v cenovom návrhu, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych 
vlastností na tovar.  

 
(5) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu formou bezhotovostného platobného 

styku na účet Predávajúceho, č. účtu (doplní Predávajúci) ............................, vedený v  (doplní 
Predávajúci)........................ na základe  daňového dokladu (ďalej len faktúra) vystavenej 
Predávajúcim. Faktúra Predávajúceho bude obsahovať  účet podľa  bodu (4) tohto článku dohody. 
  

(6) Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu 
kúpy podľa tejto Rámcovej dohody. Predmet kúpy bude dodaný Kupujúcemu spolu s faktúrou a 
dodacím listom.  

 
(7) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúry budú Kupujúcemu 

doručené v listinnej forme. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vyfakturovanej 
čiastky na účet Predávajúceho. 

 
(8) Predávajúcim predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať tiež číslo tejto Rámcovej 
dohody (z evidencie zmlúv u Kupujúceho). V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú 
obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať číslo tejto Rámcovej dohody, Kupujúci má 
právo vrátiť faktúru Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci túto faktúru podľa 
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru, s tým, že nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

 Kupujúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Predávajúci je/nie je* (*nehodiace sa 
odstráni Predávajúci) platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). 

 
Článok 5 

Podmienky dodania 
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(1) Predávajúci dodá tovar, ktorý bude vyhovovať platným všeobecným, bezpečnostným  normám 
a všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky a EÚ, a to Nariadeniu vlády č. 395/2006 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a Nariadeniu vlády č. 35/2008 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP. 

(2)  Dodávky tovaru Predávajúci zabezpečí vo všetkých konfekčných veľkostiach, vrátane netypických   
veľkostných kategórií pre zamestnancov Kupujúceho a dopraví na určené miesto dodania.  

(3) Na čiastkovej elektronickej objednávke bude odvolanie na túto Rámcovú dohodu, názov 
a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, dátum, pečiatka a podpis 
poverenej alebo oprávnenej osoby Kupujúceho. Bude na nej presne špecifikované, ktorú časť 
predmetu Rámcovej dohody Kupujúci objednáva s uvedením počtu kusov, pri odevoch a obuvi aj 
s presnou veľkostnou špecifikáciou a objednávkovým číslom tovaru.  

(4) Pri zaslaní elektronickej objednávky poverenou alebo kontaktnou osobou kupujúceho tieto rozmery 
budú presne určené na každú položku objednávaného tovaru. Predávajúci bude povinný dodať 
tovarv požadovanom množstve, kvalite a čase, mieste a v požadovaných veľkostiach zabezpečiť 
a dodať tovar v súlade cenovými podmienkami, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.  

(5)  Predávajúci tovar označí symbolmi ošetrovania a údržby, ak si to charakter tovaru vyžaduje, 
označí ho veľkosťami podľa veľkostných štandardov a označí ho obchodným názvom výrobcu – 
logom. 

(6) Tovar bude dodaný s dodacím listom, na ktorom Predávajúci uvedie aj objednávkové číslo tovaru 
od Kupujúceho. Toto číslo bude identické s číslom na objednávke. Predávajúci k objednávkovému 
číslu priradí vlastný kód tovaru.  
 

(7) Odovzdanie predmetu kúpy Kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom Predávajúceho 
v mieste plnenia v dohodnutom termíne a množstve podľa elektronickej objednávky Kupujúceho. 

  
(8) Predávajúci pri dodaní predmetu kúpy odovzdá predmet kúpy poverenému zástupcovi Kupujúceho. 

Poverený zástupca Kupujúceho sa zaväzuje potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste.  
 
(9) Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto dohody im nevznikajú žiadne 

práva a povinnosti. Za dodanie predmetu kúpy podľa tejto dohody v celom rozsahu zodpovedá 
Predávajúci. 

 
(10) Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci. Pri dodaní nesprávneho tovaru je 

možnosť tovar obratom vrátiť Predávajúcemu a zameniť ho za požadovaný. Dopravné náklady 
hradí Predávajúci.  

 
(11) Predávajúci zodpovedá za to, že obaly, v ktorých bude predmet kúpy  dodaný Kupujúcemu, budú 

tovar chrániť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  
 

(12) Obaly, v ktorých bude Kupujúcemu dodaný predmet dohody, nesmú byť na svojom povrchu 
znečistené, musia byť riadne označené, o aký druh tovaru sa jedná, o objem dodaného tovaru 
(v požadovaných merných jednotkách Kupujúceho), označnený platnými normami, normami 
akosti, normovanou veľkostnou špecifikáciou, symbolmi spôsobu ošetrovania a údržby  a ostatné 
náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú. 

 
(13) Predávajúci sa rovnako zaväzuje, že odovzdá v listinnej forme  materiálové listy, resp. 

produktové listy, a to ku každému tovaru, ktorý bude predmetom uzavretej Rámcovej dohody, ak 
o to Kupujúci požiada. 
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Článok 6 
Vlastnícke právo 

 
(1) Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu kúpy (poškodenie, odcudzenie a pod.) až do 

dňa jeho písomného odovzdania a prevzatia Kupujúcim. 
 
(2) Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. 

dňom písomného  prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim, po jeho dodaní Predávajúcim. 
 
(3) Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nie je v súlade s objednávkou a nespĺňa 

požadované vlastnosti (viď Čl. 7, ods. (1) a Čl. 2, ods. (4)). 
 
 

Článok 7 
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

 
(1) Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá predmet kúpy v súlade s príslušnou dokumentáciou 

predloženou ako súčasť návrhu v obchodnej verejnej súťaži v množstve, kvalite, jednotkovej cene 
a v baleniach podľa objednávky vystavenej Kupujúcim na základe tejto dohody. Predávajúci 
garantuje Kupujúcemu, že dodaný tovar bude po celý čas platnosti Rámcovej dohody vykazovať 
zhodnú kvalitu, materiálové zloženie, farebné vyhotovenie, strih, teda bude vykazovať vlastnosti, 
aké Predávajúci deklaroval vo svojom návrhu, najmenej však podľa požiadaviek Kupujúceho, 
určených v „Podrobnej špecifikácii“ (Príloha č.1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej 
dohody. Všetky zmeny je Predávajúci povinný konzultovať s Kupujúcim, čo bude vždy doložené 
písomným súhlasom Kupujúceho.  

 
(2) Predávajúci sa zaväzuje, že na dodanom predmete kúpy nie sú žiadne právne vady a vyhlasuje, že 

je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu kúpy a zodpovedá za 
nerušený výkon práv Kupujúcim. 

 
(3) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorými sú nedostatky v akosti a vyhotovení, obale, 

dokladoch potrebných k užívaniu a právne vady tovaru. Ak dodaný tovar vykazuje známky 
mechanického poškodenia alebo ušpinenia, takýto tovar nebude Kupujúcim prevzatý a bude ihneď 
Predávajúcemu vrátený.  

 
(4) Vady, kazy alebo nedostatky na dodanom tovare, ktoré sú zistené pri prevzatí tovaru, bude 

Kupujúci reklamovať u Predávajúceho okamžite. Dodatočné závady, zistené po prevzatí, bude 
Kupujúci reklamovať písomne v 15-dňovej lehote od prevzatia tovaru.  

 
(5) Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu do dvoch pracovných dní od oznámenia vady 

rozhodnutie o spôsobe odstránenia vady.  
 
(6) Záručná doba na predmet kúpy je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa jeho 

písomného prevzatia Kupujúcim uvedenom na dodacom liste.  
 
(7) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim, jeho neodbornou manipuláciou v rozpore 

s návodom na obsluhu resp. návodom na používanie, nedodržaním postupu používania, čistenia 
a ošetrovania a skladovaním predmetu kúpy v nevhodných podmienkach. 
  

(8) Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodania) odstráni 
vady predmetu kúpy, ktoré neboli zapríčinené konaním Kupujúceho. 

 Odstránenie vady na predmete kúpy začne Predávajúci riešiť neodkladne po písomnom nahlásení 
vady  Kupujúcim a to najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady. Zároveň sa predávajúci zaväzuje 
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odstrániť vady v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od písomného nahlásenia vady 
kupujúcim.  

 Nahlásiť vadu možno písomne e-mailom na adresu Predávajúceho, uvedenú v časti Zmluvné strany 
tejto dohody. Každú zmenu kontaktnej e-mailovej adresy je Predávajúci povinný ohlásiť 
Kupujúcemu najneskôr v deň nasledujúci po vykonaní zmeny.  
 

(9) Odstránením vád podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie napr. aj výmena závadného predmetu 
kúpy za iný, ktorý spĺňa všetky špecifikácie a kvalitatívne ukazovatele definované v materiálovom, 
resp. produktovom liste konkrétneho tovaru podľa „Podrobnej špecifikácie“ (Príloha č. 1).  

 
(10) Pri zodpovednosti za vady sa Zmluvné strany budú podporne riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
 
(11) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré 

upravujú záruku na akosť. V prípade, ak pri dodávke a používaní tovaru  vzniknú pochybnosti 
o nedodržaní špecifikácie a kvalitatívnych ukazovateľov dodávaného tovaru, bude  kupujúci 
oprávnený kvalitu dodávaného tovaru dať preskúmať nezainteresovanej strane tohto zmluvného 
vzťahu, teda oprávnenému kontrolnému orgánu. Ak sa potvrdí oprávnenosť tohto kroku výrokom 
kontrolného orgánu, uhradí Predávajúci Kupujúcemu  všetky náklady spojené s týmto úkonom. 
Ak  bude vo výroku kontrolného orgánu potvrdená oprávnenosť  tohto kroku, táto skutočnosť 
umožňuje Kupujúcemu ukončiť zmluvný vzťah. 

 
Článok 8 

Zmluvné pokuty  
 

(1) V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutom termíne podľa čl. 3 
zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny 
nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania. 

 
(2) V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet kúpy nad dohodnutú dobu 

splatnosti je Predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 
(3) V prípade neodstránenia vady predmetu kúpy Predávajúcim v dohodnutom termíne v záručnej 

dobe je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň 
omeškania až do odstránenia vady predmetu kúpy. 

 
(4) Úhradou zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu 

zmluvy ani nezaniká nárok Kupujúceho na náhradu škody. 
 
(5) V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou predmetu tejto dohody o viac ako 7 kalendárnych 

dní, si Kupujúci vyhradzuje právo okamžite od zmluvy odstúpiť, pričom zmluvné strany sú 
povinné bezodkladne po zániku zmluvy vrátiť si dovtedy poskytnuté plnenia a predávajúci je 
povinný zaplatiť Kupujúcemu aj vzniknuté náklady súvisiace s obstaraním a dodaním náhradného 
tovaru.  

Článok 9 
Skončenie dohody 

 
(1) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 48 mesiacov a  môže sa skončiť 

okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán z nej vyplývajúcich aj: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) odstúpením od Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán pri podstatnom porušení 
zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. 
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(2) Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená Zmluvná strana písomne odstúpiť 

od zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné 
porušenie zmluvných povinností budú považovať zo strany Predávajúceho omeškanie s dodávkou 
predmetu kúpy o viac ako 30 dní, dodanie predmetu kúpy, ktorý nebude spĺňať požadovanú 
kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy a zo strany Kupujúceho 
omeškanie s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

 
(3) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom doručenia 

druhej Zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť Zmluvnej strany bude vylúčená 
v prípadoch zásahu vyššej moci. 

 
(4) Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane dopravy predmetu 
kúpy na miesto dodania predmetu kúpy. V prípade, že takéto okolnosti budú brániť v plnení 
povinností podľa zmluvy Predávajúcemu alebo Kupujúcemu, bude povinná strana zbavená 
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po 
ktorú tieto okolnosti nastali. 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto Rámcová dohoda sa môže meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami. 
 
(2) Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  
 
(3) Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Rámcovej dohody a jej príloh na webovom 

sídle Kupujúceho v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného 
tajomstva. 

 
(4) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore 

rozhodne príslušný súd podľa sídla žalovaného. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto 
zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

 
(5) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné 
doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 
Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne 
uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej 
poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom 
pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch Zmluvných strán 
v úvode tejto Rámcovej dohody, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil 
novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; 
v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane 
pred odosielaním písomnosti. 
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(6) Táto Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4-och obsahovo rovnakých vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých Predávajúci preberá dve vyhotovenia a Kupujúci preberá dve vyhotovenia. 

 
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 
Prílohy: 

 
Príloha č. 1 -  Podrobná špecifikácia  (Predávajúci upraví túto prílohu podľa toho, na ktorú časť 
zákazky podáva návrh)  
Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov:(Predávajúci predloží podľa toho, na ktorú časť podáva 
zákazky návrh) 
Tb.  1. Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 1 "OBUV" 
Tb.  2. Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 2 "ODEV" 
Tb.  3. Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 3 "OSTATNÉ" 
 
Príloha A  (vyhotoví vyhlasovateľ – Kupujúci) 
Príloha B (vyhotoví vyhlasovateľ – Kupujúci)  

 
 

 
 
V ............., dňa .........................   V Žiline dňa ......................... 
 
 
Za Predávajúceho:      Za Kupujúceho:   
 
 
 
 
 
______________________      ______________________   

           Ing. Ján Barienčík, PhD.   
                       konateľ 

 
 
VII.  Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie návrhu vyhodnotenie  
 Splnenie požiadaviek účasti v obchodnej verejnej súťaži a k zaradeniu na vyhodnotenie 

navrhovateľ preukáže spôsobom:  
 

a) Čestným vyhlásením (potvrdeným oprávnenou osobou navrhovateľa), že navrhovateľ nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,  miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v 
zmysle zákona 343/2015 Z.z.). Uvedené navrhovateľ preukazuje vyplnením a podpísaním 
vyhlásenia - Dokladu č.1. (vzor je k dispozícii na stiahnutie na webe vyhlasovateľa pri 
predmetnej výzve). Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme a bude 
mať formu originálu. 

 Usmernenie: 
Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej 
republiky, aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty 
zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú 
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podľa vyššie citovaného zákona, tak navrhovatelia nepredkladajú doklad podľa bodu VII. 
písm. a) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu 
hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie  skutočnosť, že je platne 
zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu, napr. na Krycom liste, 
ktorého vzor je súčasťou tejto výzvy.   

b) Aktuálne platným dokladom oprávňujúcim navrhovateľa dodávať tovar, ktorý je predmetom 
súťaže. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ 
nevyžaduje originál ani overenú kópiu potvrdenia. 

c) Aktuálne platným dokladom z miestne príslušného daňového úradu potvrdzujúcim, že 
navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky podľa osobitných predpisov v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Doklad spolu 
s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ nevyžaduje originál ani 
overenú kópiu potvrdenia. 

d) Aktuálne platným dokladom z miestne príslušného colného úradu potvrdzujúcim, že 
navrhovateľ nemá evidované nedoplatky voči colnému úradu podľa osobitných predpisov 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ nevyžaduje 
originál ani overenú kópiu potvrdenia. 

e) Aktuálne platným dokladom, že nebol na majetok navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie 
je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani n ebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.. 
Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ nevyžaduje 
originál ani overenú kópiu potvrdenia. 

f) Aktuálne platným dokladom zo  Sociálnej poisťovne  potvrdzujúcim, že navrhovateľ nemá  
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitných predpisov 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ nevyžaduje 
originál ani overenú kópiu potvrdenia. 

Usmernenie k písm. b) až f) tohto bodu výzvy: 
A. 
- Nakoľko obstarávateľ (vyhlasovateľ) je oprávnený použiť údaje z informačných systémov 

verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii), 
hospodárske subjekty (záujemca/navrhovateĺ) so sídlom na území Slovenskej republiky,  
v zmysle vyššie cit. zákona  nemusia predkladať požadované doklady podľa bodu VII. 
písm. b) až  f) tejto Výzvy, nakoľko si ho obstarávateľ (vyhlasovateľ) dokáže zabezpečiť 
a skutočnosti overiť v príslušnom informačnom systéme verejnej správy.  

- Hospodárske subjekty (záujemca/navrhovateľ) so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky predkladajú doklady podľa bodu VII písm. b) až f) tejto Výzvy  ktoré nemusia 
byť úradne overené. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. 

B. 
- Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej 

republiky aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty 
zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej 
republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosti platne zapísané podľa vyššie cit. 
zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu VII. písm. b) až 
f) tejto Výzvy a obstarávateľ (vyhlasovateľ) si túto skutočnosť overí náhľadom do 
Zoznamu hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie  skutočnosť, že je 
platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu, napr. v Krycom 
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liste, ktorého vzor je súčasťou tejto výzvy.  
 

g) Aktuálne platným dokladom zo zdravotných poisťovní  potvrdzujúcim, že príslušná 
zdravotná poisťovňa neeviduje voči navrhovateľovi  pohľadávky po splatnosti podľa 
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. 
Vyhlasovateľ nevyžaduje originál ani overenú kópiu potvrdenia. 

 Usmernenie k písm.  g) tohto bodu výzvy:  
Nakoľko obstarávateľ (vyhlasovateľ) nie  je pre tento tip informácií oprávnený použiť údaje 
z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých 
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon proti byrokracii), uchádzači/navrhovatelia  doklady g) predkladajú tak, ako je 
uvedené podľa tejto výzvv.  
 

i)  Čestným vyhlásením, že navrhovateľ sa oboznámil s podmienkami výzvy,  porozumel im 
a bez výhrad ich akceptuje,  predložené doklady k návrhu sú pravdivé, pri stanovení ceny 
zohľadnil všetky riziká a nie je v konfliktne záujmov. Pre tento účel navrhovateľ použije vzor 
vyhlásenia - Dokladu č.2. (vzor je k dispozícii na stiahnutie na webe vyhlasovateľa pri 
predmetnej výzve). Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme a bude 
mať formu originálu.  
 

j)  vyhlasovateľ požaduje, aby navrhovateľ preukázal, že má dostatočné skúsenosti 
s poskytovaním predmetu súťaže, t.j. s poskytovaním dodávok tovaru rovnakého alebo 
podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti, ako sú položky jednotlivých skupín predmetu 
súťaže. Za predmet rovnakého alebo podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti sa 
považuje pre osobné ochranné pracovné prostriedky pre  1. skupinu OBUV zabezpečenie 
a dodávka obuvi s časťami gumy alebo plastov, sandálami so zvrškom z gumy alebo plastov, 
gumových a kožených čižiem, obuvou so zabudovaným kovových chráničom špičky a ďalej 
v zmysle „Podrobnej špecifikácie...“ pre túto skupinu, pre 2. skupinu ODEV zabezpečenie 
a dodávka ochranných a bezpečnostných čiapok a odevov, pracovných odevov, špeciálnych 
pracovných odevov a doplnkov, nepremokavých odevov, oblekov na zváranie, prešívaných 
kabátov, firemných odevov, odevných doplnkov a ďalej v zmysle „Podrobnej špecifikácie...“ 
pre túto skupinu,  pre 3. skupinu – OSTATNÉ zabezpečenie a dodávka tovaru na ochranu 
zraku, brašnárskych výrobkov a príslušenstva, tovar na ochranu rúk pred el.prúdom, mrazom, 
olejami, riedidlami, ochranných oblekov a záster pri zváraní, ochrannej obuvi pred el. 
prúdom, pri zváraní a ďalej podľa „Podrobnej špecifikácie...“ pre túto skupinu tovarov.   
Navrhovateľ preukazuje splnenie tejto podmienky účasti Zoznamami/zoznamom dodávok 
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru resp. druhu alebo zložitosti na dokumente 
(Doklad č. 4 je k dispozícii na stiahnutie na webe vyhlasovateľa pri predmetnej výzve), ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a navrhovateľ si ho upraví podľa svojich potrieb 
a predkladá podľa toho, na ktorú skupinu podáva svoj návrh, spôsobom:   
ja) predloží zoznam tovaru  za Skupinu č. 1 OBUV (doklad č. 4_1), ak predkladá návrh na 

OOPP OBUV, a to za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia súťaže alebo za obdobie, za 
ktoré je dostupné  s uvedením povinných položiek, ako je  trvanie zmluvného vzťahu, 
finančný objem v € bez DPH,   meno odberateľa a jeho kontaktnej osoby,  adresa 
odberateľa (ďalej viď Príloha č. 1 - Zoznam dodávok tovaru  rovnakého alebo podobného 
charakteru – OBUV 

jb) predloží zoznam tovaru  za Skupinu č. 2 ODEV (doklad č. 4_2), ak predkladá návrh na 
OOPP ODEV, a to za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia súťaže alebo za obdobie, za 
ktoré je dostupné  s uvedením povinných položiek, ako je  trvanie zmluvného vzťahu, 
finančný objem v € bez DPH,   meno odberateľa a jeho kontaktnej osoby,  adresa 
odberateľa (ďalej viď Príloha č. 1 - Zoznam dodávok tovaru  rovnakého alebo podobného 
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charakteru – ODEV 
jc) predloží zoznam tovaru  za Skupinu č. 3 OSTATNÉ (doklad č. 4_3), ak predkladá návrh 

na OOPP OSTATNÉ, a to za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia súťaže alebo za 
obdobie, za ktoré je dostupné  s uvedením povinných položiek, ako je  trvanie zmluvného 
vzťahu, finančný objem v € bez DPH,   meno odberateľa a jeho kontaktnej osoby,  adresa 
odberateľa (ďalej viď Príloha č. 1 - Zoznam dodávok tovaru  rovnakého alebo podobného 
charakteru – OSTATNÉ 

Poznámka: 
Pre hodnotenie údajov v Zozname dodávok tovaru navrhovateľ bude hodnotiť sumu v € bez DPH  za  
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia súťaže  alebo za obdobie, za ktoré je dostupné spôsobom: 

 ja)  ak navrhovateľ podá návrh na  Skupinu č. 1 OBUV, suma za obdobie bude min.12 123,55  € bez DPH. 
 jb) ak navrhovateľ podá návrh na  Skupinu č. 2 ODEV, suma  za  obdobie bude  min.24 181,58 € bez DPH.  
 jc) ak navrhovateľ podá návrh na  Skupinu č. 3 OSTATNÉ, suma  za  obdobie bude  min.9 516,90 € bez DPH.  
 
 Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme a bude mať formu originálu.  

 
k)  Materiálovými listami  na všetky položky tovaru v skupinách 1, 2 a 3. , resp.  podľa toho,  na 

ktorú skupinu podáva svoj návrh. V prípade, ak budú materiálové listy zhodné pre viac 
položiek tovaru, stačí predložiť jeden materiálový list s vyznačením, pre ktoré tovary platí. Ak 
pre niektoré položky platia akékoľvek výnimky,  navrhovateľ pre tie položky tovaru predloží 
materiálové listy  jednotlivo. Vyhlasovateľ požaduje, aby z materiálového listu bol zrejmý 
najmä  účel použitia tovaru, na ktorý je určený a materiálové zloženie. Je prípustný aj 
ekvivalent materiálového listu – tzv. produktový list, ktorý musí poskytovať rovnaké, resp. 
vyššie stanovené požiadavky, ako materiálový list.   
Vyhlasovateľ nepožaduje originál ani úradne overenú fotokópiu originálu dokladu. Doklad 
bude vyhotovený v štátnom (slovenskom) jazyku. Akceptovaný bude aj doklad vyhotovený 
v českom jazyku.  
Doklad vyhotovený v cudzom jazyku predloží navrhovateľ v tomto cudzom jazyku a zároveň 
k nemu predloží úradný preklad dokladu do slovenského, prípadne do českého jazyka. 

  Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme.  
l) Doklad o uvedení tovaru na trh v zmysle platnej legislatívy Európskej únie a Slovenskej 

republiky vydaný autorizovanou osobou  - Vyhlásenie o zhode.  
Navrhovateľ preloží Vyhlásenie o zhode na vybraný  tovar v skupine 1,2,3 podľa toho, na 
ktorý podáva návrh a na tie položky tovaru, ktoré majú v „Podrobnej špecifikácii“ určenú 
normu EN, STN a ISO.  Pre predloženie Vyhlásenia o zhode vyhlasovateľ uvádza zoznam    
v Prílohe č. 2  k tejto výzve. Ide o položky naprieč všetkými skupinami tovaru vo výzve. 
Doklad bude vyhotovený v štátnom (slovenskom) jazyku. Akceptovaný bude aj doklad 
vyhotovený v českom jazyku. Vyhlasovateľ nepožaduje originál ani úradne overenú fotokópiu 
originálu dokladu. 
Doklad vyhotovený v cudzom jazyku predloží navrhovateľ v tomto cudzom jazyku a zároveň 
k nemu predloží úradný preklad dokladu do slovenského, prípadne do českého jazyka.  

  Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. 
m)   Vzorky  

 Usmernenie:  
Fyzicky vzorky predkladá iba úspešný navrhovateľ/úspešní navrhovatelia na vyžiadanie 
v určenej lehote, aj keď tieto tovary nebude mať uvedené v prílohe „A“  (viď čl. XII. tejto výzvy 
– Hodnotiace kritérium a spôsob vyhodnotenia výberu úspešného navrhovateľ/ov.)  
Viac o predložení vzoriek tovaru je uvedené v čl. VIII. Hodnotiace kritérium a spôsob 
vyhodnotenia úspešného navrhovateľa/ov – Oznámenie výsledku. 

 Zoznam tovaru, ktorý bude predložený ako VZORKY,  je predmetom Prílohy č. 3 k tejto 
výzve.  

n) Čestným vyhlásením, že ponúkaný tovar spĺňa špecifikácie a požadované kvalitatívne 
požiadavky, vyhovuje platným normám a predpisom SR a EÚ, v tomto prípade Nariadeniu 
vlády č. 395/2006 a minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
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a ochranných pracovných prostriedkov a Nariadeniu vlády č. 35/2008 Z.z., ktorými sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkach a postupoch posudzovania zhody na 
OOPP. Pre tento účel navrhovateľ použije vzor vyhlásenia - Doklad č.3. (vzor je k dispozícii 
na stiahnutie na webe vyhlasovateľa pri predmetnej výzve). Doklad spolu s návrhom 
navrhovateľ predloží v listinnej forme a bude mať formu originálu 

o) Návrhom zmluvných obchodných podmienok (viac v čl. VI výzvy – Spôsob a podmienky 
dodania tovaru) 

p)  Návrhom na plnenie kritérií – oceňovacie tabuľky sú k dispozícii na stiahnutie na webe 
vyhlasovateľa pri predmetnej výzve. 

 
VIII.  Obsah návrhu.  
 Návrh  musí obsahovať doklady podľa bodu VII.  výzvy predpísaným spôsobom. Aby mohol byť 

návrh navrhovateľa posudzovaný ako ten, ktorý splnil podmienky výzvy a zároveň mohol byť 
zaradený na vyhodnotenie, musí obsahovať vyplnené všetky doklady a dokumenty, ktoré 
vyhlasovateľ požaduje v súťaži od navrhovateľa predložiť a tiež musia byť navrhovateľom 
podpísané  a predložené vo formáte tak, ako je požadované vo výzve.  Všetky dokumenty 
cenového návrhu budú podpísané oprávnenou osobou. 

 Ak je relevantné, bude obsahom návrhu aj plná moc (splnomocnenie) vystavená štatutárnym 
orgánom navrhovateľa pre osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene navrhovateľa (t.j. napr. 
pripravovať doklady a návrh, podpisovať doklady v návrhu, predkladať návrh a komunikovať s 
vyhlasovateľom procese tohto obstarávania); v prípade, že právo súčasne konať v mene 
navrhovateľa má viac osôb, tak ponuka bude obsahovať plnú moc (splnomocnenie) pre osobu, 
ktorá bude konať v mene všetkých osôb navrhovateľa, ktoré majú právo súčasne konať v mene 
navrhovateľa predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať dokumenty v návrhu 
v zmysle informácií uvedených v obchodnom registri. Ak štatutárni zástupcovia písomne 
splnomocnia osobu na účely podpisovania týchto dokumentov, (okrem iného aj podpisovanie 
zmluvy), musí byť takéto splnomocnenie s úradne overenými podpismi a predkladá sa originál 
dokumentu. 

 
 Skutočne zodpovedajúcim je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám, uvedeným vo výzve a 

zároveň neobsahuje obmedzenia alebo výhrady alebo nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami 
a podmienkami a súvisiacimi dokladmi. 

 
 Poznámka: 
 Dokumenty podľa bodu VII., písm. a), i), ja), jb), jc) n) p) v tejto výzve vyhlasovateľ poskytuje 

v editovateľnej forme ako Doklad č. 1, Doklad č. 2,  Doklad č. 4 a ako Doklad č. 3 (v zmysle 
bodu V.výzvy Špecifikácia predmetu súťaže)  a ako  návrh na plnenie kritérií na webovej stránke 
k predmetnej súťaži: http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 

 
IX.  Cena a spôsob určenia ceny  

1. Navrhované ceny predmetu súťaže musia byť stanovené podľa § 3 zákona NRSR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Do ceny SPOLU v EUR za 48 mesiacov (ako ja  pri jednotkových cenách)  musia byť zahrnuté 
aj dopravné náklady. Platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) uvedie cenu v EUR bez DPH, 
sadzbu/výšku DPH a cenu v EUR s DPH. Navrhovateľ, ktorý nie je platiteľom DPH upozorní 
na túto skutočnosť vo svojom návrhu.  

3. Ceny  budú zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania EXCEL).  
4. Navrhovateľ uvedie ceny ku všetkým položkám, ktoré budú predmetom jeho návrhu podľa 

toho, na ktorú časť služby navrhovateľ podáva návrh. Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že 
v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú súčasťou výzvy, a ktoré budú predložené v návrhoch, musia 
byť nacenené všetky požadované položky. 

 
X. Jazyk  
 Navrhovateľ vyhotoví  svoj návrh zmluvy a tiež ostatné dokumenty do súťaže  v štátnom  jazyku, 
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t.j. v slovenskom jazyku.  Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia návrh a dokumenty 
k nemu v pôvodnom jazyku, ako aj ich úradne overený slovenský preklad.  Vyhlasovateľ akceptuje 
podanie návrhu a jeho dokumentov v českom jazyku, okrem znenia návrhu zmluvy.  Rovnako 
akceptovaný je aj úradný preklad dokumentov z pôvodného jazyka do českého jazyka. 

 
XI.  Komunikácia, spôsob a miesto podávania  návrhu 
- predkladanie návrhov do súťaže: iba v listinnej forme na adresu vyhlasovateľa súťaže v bode I. 

Výzvy (poštou, kuriérom, alebo osobným doručením na podateľňu vyhlasovateľa 
v pracovných dňoch pondelok – streda, od 08:00 do 14:00 hod.); Pri doručovaní návrhov 
doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty vyhlasovateľ určí dátum doručenia podľa 
elektronického výpisu z pošty „Oznámenie o dodaní zásielok.“  

     Názov predmetu zákazky bude uvedený na obálke s ponukou s upozornením v tvare:     Obchodná 
verejná súťaž  „ Nákup a dodávka OOPP“  -  neotvárať!   

- vysvetľovanie informácií uvedených vo Výzve a týkajúcich sa predmetu súťaže: e-mailom na 
adresu: viera.blanarova@dpmz.sk; 

- vysvetľovanie informácií uvedených v dokumentoch navrhovateľa (ak bude relevantné): e-mailom; 
- doručenie informácie o výsledku vyhodnotenia súťaže na adresu navrhovateľov: e-mailom na 

adresu navrhovateľa; 
- oznámenie  o vylúčení zo súťaže: : e-mailom a listinne poštou na adresu navrhovateľa; 
- oznámenie o posunutí lehôt v súťaži: e-mailom; 
- komunikácia v ostatných veciach: písomná a to e-mailom a/alebo listinnou formou.  

 
XII.   Hodnotiace kritérium a spôsob vyhodnotenia úspešného navrhovateľa/ov 

Navrhovateľ svoj návrh podá predpísaným spôsobom podľa tejto výzvy a v návrhu na plnenie 
kritérií ocení každú položku tej skupiny tovarov, ktorou sa prihlásil do súťaže. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov do súťaže vyhlasovateľ doručené návrhy vyhodnotí, či 
navrhovateľ splnil všetky podmienky/požiadavky stanovené vyhlasovateľom vo výzve. V prípade, 
že ich navrhovateľ splnil (vrátane predloženia všetkých požadovaných dokladov uvedených vo 
výzve) a informácie, uvádzané v predložených dokladoch, nie sú v rozpore s podmienkami výzvy, 
bude jeho návrh, predložený do súťaže, vyhodnocovaný na základe hodnotiaceho kritéria a) 
a hodnotiaceho kritéria b):  
- kritériom a) je najnižšia cena za konkrétnu skupinu tovaru celkom v € bez DPH za 

predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov   
- kritériom b) je najnižšia cena za položku v € bez DPH  

Ak počas hodnotenia bude relevantné, vyhlasovateľ súťaže požiada navrhovateľa o vysvetlenie 
návrhu s určením lehoty. 

 V prípade, ak v návrhu navrhovateľa nebudú nacenené všetky požadované položky, vyhlasovateľ  
môže hodnotiť iba  nacenené položky  návrhu alebo takýto návrh neprijať.  

 
Kritérium a): 
Návrhy predložené do súťaže sa zoradia v rámci každej skupiny tovarov podľa výšky navrhnutej 
ceny spolu za predpokladané odobraté množstvá tovarov za 48 mesiacov, a to od najnižšej ceny po 
najvyššiu cenu .  
 
Vyhlasovateľ pri tomto kritériu bude postupovať tak, že vzájomne porovná cenu spolu v € 
bez DPH za 48 mesiacov za konkrétnu skupinu tovarov, o ktorú sa navrhovateľ uchádza 
a vyhodnocovať bude ďalej spôsobom: 
- vyhlasovateľ bude vyhodnocovať každú skupinu tovarov samostatne a v rámci vyhodnotenia 

určí za každú skupinu tovarov jedného úspešného navrhovateľa, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí, nakoľko predložil na danú skupinu tovarov najnižšiu cenu. 

- úspešným navrhovateľom (t.j. navrhovateľom na prvom mieste v poradí) za príslušnú skupinu 
tovarov sa stane ten navrhovateľ, ktorý uviedol vo svojom návrhu v porovnaní s ostatnými 
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návrhmi najnižšiu cenu v EUR za predmetnú skupinu tovarov, t.j. najnižšiu cenu za 
predpokladané odobraté množstvo tovaru v skupine  za 48 mesiacov. 

- vyhodnotení prví traja navrhovatelia postupujú so svojim návrhom/mi do vyhodnotenia 
podľa kritéria b). 

 
Poznámka:   
Ak bude predložených tri a menej cenových ponúk, hodnotenie podľa tohto kritéria sa 
neuplatňuje.   

 
Kritérium b) 
V tomto kritériu budú v  cenových  návrhoch,  hodnotené položky s najnižšou jednotkou cenou 
v € bez DPH. Z vyhodnotenia týmto kritériom bude pre každý hodnotený návrh vytvorená príloha 
„A“ a príloha „B“.  
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní  kritéria b) bude postupovať tak, že:  
- vzájomne porovná  položky vo všetkých skupinách tovarov, v ktorých bude sledovať najnižšiu 

jednotkovú cenu za položku,  
- z položiek tovaru s najnižšou cenou bude vytvorená príloha A pre každý vyhodnocovaný 

návrh. Tieto tovary bude vyhlasovateľ od konkrétneho navrhovateľa objednávať počas 
platnosti zmluvného vzťahu v uvedenej  jednotkovej cene za dodržania stanovenej dodacej 
lehoty, 

- z položiek tovaru, ktoré nespĺňajú kritérium najnižšej jednotkovej ceny, bude vytvorená 
príloha B pre každý vyhodnocovaný návrh. Bude obsahovať všetky položky, ktoré daný 
navrhovateľ nacenil, avšak tieto ceny neboli u neho vyhodnotené ako najnižšie. Položky 
z prílohy B vyhlasovateľ môže objednávať počas trvania zmluvného vzťahu za uvedené  
jednotkové ceny za dodržania stanovenej dodacej lehoty, a to v prípade, ak tieto tovary 
nedokáže iný zmluvný dodávateľ (vyhodnotený navrhovateľ, ktorý ich má uvedené v prílohe 
A) dodať z dôvodu napr. nedodržania dodacej lehoty, navrhovanej ceny ap., čo však bude 
povinný oznámi vyhlasovateľovi už pri potvrdení objednávky.   

 
Oznámenie výsledku: 

 Výsledok vyhodnotenia súťaže (vrátane vyhotovenej prílohy „A“ a prílohy „B“) bude 
elektronickou poštou zaslaný úspešným trom navrhovateľom v lehote na vyhodnotenie návrhov 
predložených do obchodnej verejnej súťaže  a budú vyzvaní, aby  do troch (3) dní písomne  (scan 
listu e-mailom) potvrdili zámer uzatvoriť Rámcovú dohodu. Písomný zámer bude mať formu listu 
a bude podpísaný oprávnenou osobou.  

 V prípade, že svoj zámer navrhovateľ/ia v určenej lehote potvrdia, budú  vyzvaní na predloženie  
VZORIEK tovaru podľa písm. m) bodu VII. tejto výzvy. Posudzovanie vzoriek komisiou sa 
uskutoční do piatich (5-tich)  kalendárnych dní od potvrdenia zámeru uzatvoriť Rámcovú dohodu.  

 V prípade, ak niektorý z navrhovateľov nepotvrdí, resp. odriekne v stanovenej lehote svoj 
zámer, zmluvný vzťah nebude uzavretý a následne bude tovar, uvedený pôvodne v prílohe 
„A“ tohto navrhovateľa objednávať od ostatných navrhovateľov, ktorým podľa výsledku 
vyhodnotenia bude upravená príloha „A“ a príloha „B“ a ktoré budú predmetom rámcových 
dohôd s nimi uzavretých. Prvé plnenie podľa uzatvorených zmlúv sa uskutoční v mesiaci júl  

 2020.  
 
K predmetnej obchodnej verejnej súťaži sa elektronická aukcia nebude uplatňovať.  
 

XIII.  Lehoty 
Lehota na predloženie návrhov uplynie  10.6.2020 o 14,00 hod. 
Lehota na vyhodnotenie návrhov  uplynie 22.6.2020, vrátane  
Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie 22.6.2020, vrátane 
Uzatvorenie Rámcovej dohody v mesiaci jún 2020 

 
XIV.  Vysvetĺovanie informácií, ktoré sú uvedené vo výzve  

Doplňujúce informácie ohľadom informácií súvisiacich s výzvou, (okrem informácií k firemnému 
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logu),  poskytne kontaktná osoba vyhlasovateľa, a to písomnou formou  (e-mailom) na základe 
otázky  e-mailom od uchádzača na adresu viera.blanarova@dpmz.sk. Otázky môžu uchádzači 
zasielať e-mailom v pracovnom čase pondelok – piatok od 7,00 h do 14,00 do 29.5.2020. 
Odpoveď na e-mailovú otázku bude poskytnutá do troch pracovných dní e-mailom. Ak pripadne 
lehota na odpoveď vyhlasovateľa na štvrtok alebo piatok, z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa bude odpoveď zaslaná elektronicky v pondelok. Odpoveď bude poskytnutá aj 
všetkým známym uchádzačom a bude zverejnená aj na webovom sídle DPMŽ pri predmetnej 
súťaži.  

 
XV. Doplňujúce informácie 

a) Údaje v „Podrobnej špecifikácii“, oceňovacích tabuľkách a všetkých prílohách, ako aj v 
obchodných zmluvných podmienkach na poskytovanie služby  sú neoddeliteľnou súčasťou 
výzvy,  

b) V prípade, ak bude v návrhu chýbať ocenenie čo ich len jednej požadovanej položky 
v oceňovacích tabuľkách, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že bude hodnotiť iba nacenené 
položky návrhu alebo nebude takýto návrh zaradený do vyhodnotenia podľa kritéria, 

c) Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ bez 
finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok obchodnej verejnej 
súťaže, 

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v ktorejkoľvek etape zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to aj 
bez uvedenia dôvodu, 

e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden z návrhov v prípade neobvykle vysokých 
cien v návrhoch a zrušiť postup zadávania obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak všetky 
návrhy prekročia alebo najúspešnejší návrh podstatne prekročí výšku finančných prostriedkov, 
ktorú má vyhlasovateľ určený na financovanie  predmetu súťaže, 

f) Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu súťaže, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ bol vyhlasovateľovi 
predložený iba jeden návrh, ktorý splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve a 
bol zaradený na vyhodnotenie alebo nebol predložený ani jeden návrh, 

g) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy v lehote na podávanie návrhov, ak 
sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá, 

h) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nie povinnosť, nevyhodnocovať návrh navrhovateľa. 
Dôvody, pre ktoré sa rozhodol vyhlasovateľ nevyhodnocovať návrh navrhovateľa uvedie 
písomne na e-mailovú adresu navrhovateľa,  

i) Predložené návrhy sa navrhovateľom po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov nebudú 
vracať z dôvodu archivácie, 

j) Predložením návrhu navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ, ako povinná osoba, 
zverejní informácie o výsledku, ako aj uzatvorenú zmluvu sa svojej internetovej stránke. 

 
Upozornenie:  
 Navrhovatelia momentom predloženia svojho návrhu vyhlasovateľovi súťaže akceptujú bez výhrad 

všetky podmienky a požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo Výzve. Od navrhovateľa sa vyžaduje 
splnenie všetkých formálnych a obsahových náležitostí určených v tejto Výzve. Navrhovatelia 
zodpovedajú za správnosť a platnosť údajov v dokladoch, ktoré predkladajú do súťaže. V prípade, 
ak vyhlasovateľ súťaže zistí zo strany navrhovateľa porušenie alebo nesplnenie 
podmienok/požiadaviek uvedených v tejto Výzve, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený takéhoto 
navrhovateľa vylúčiť zo súťaže, resp. nezaradiť jeho návrh do vyhodnotenia na základe 
hodnotiaceho kritéria. 

 
Zoznam dokumentov, súvisiacich s výzvou:  
K Opisu:  
- Podrobná špecifikácia predmetu súťaže  - Príloha č. 1 
- Zoznam normovaných položiek – Príloha č. 2 
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- Zoznam vzoriek tovaru – Príloha č. 3 
- Ďalšie dokumenty k „Podrobnej špecifikácii“ _ Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c,  
 
K Podmienkam účasti a Obsahu návrhu: 
- Čestné vyhlásenie – Doklad č. 1, Doklad č. 2, Doklad č. 3 
- Zoznamy dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru (Doklad č.4_1, č.4 _2, č.4_3) 
- Príloha  č. 2 (k dokladu podľa bodu VII. písm.l) výzvy)),  
- Príloha č. 3  (k bodu VII. písm. m) výzvy)),  
- Návrh na plnenie kritérií  

• Tb. 1 Oceňovacia tabuľka OOPP pre Skupinu č. 1- "OBUV",  
• Tb. 2 Oceňovacia tabuľka OOPP pre skupinu č. 2- "ODEV"  
• Tb. 3 Oceňovacia tabuľka OOPP pre Skupinu č. 3 "OSTATNÉ“ 

- Návrh obchodných a zmluvných podmienok RD  
 

 
Zverejnenie (vyhlásenie) súťaže (výzvy) so súvisiacim dokumentami: http://www.dpmz.sk/obchodne-
verejne-sutaze/ t.j. webové sídlo  vyhlasovateľa súťaže 13.5.2020. 
 
 
Výzvu vypracovala: Mgr. Viera Blanárová  odd. verejného obstarávania  
 
 
V Žiline, 13.5.2020 



Číslo položky v 
Podrobnej 
špecifikácii 
predmetu 

obstarávania

Názov položky Popis položky 
   Obrázok(ilustračný)

MJ
Norma

Trieda 
ochrany

Priemerná doba použiteľnosti 
(starnutie v mesiacoch)

1
Čižmy 
gumové

Čižmy gumené, čierne, vyššia 
odolnosť proti teplu, oderu, 

prepichnutiu a prerezaniu oproti 
obdobným výrobkom z PVC, 
protišmyková podošva, čierne.

pár EN ISO: 20347 neurčená Min. 24 mes.

2 Gumofilcáky

Čižmy gumo-filcové s tepelnou 
filcovou vložkou v celej obuvi,

materiál: povrch z gumy a 
syntetického materiálu, podšívka z 

textilu, gumová podošva.
Farba čierna.

pár EN ISO: 20347 neurčená Min. 24 mes.

3   Kožofilcáky - čižmy

Koženo-filcové čižmy s tepelnou 
vložkou v celej čižme,

materiál: zvršok koža a syntetického 
materiálu, podšívka: textil, gumová 

podošva. Farba čierna.

pár EN ISO: 20347 neurčená Min. 24 mes.

4
Obuv členková 
pre dispečerov

Zvršok - lícová hovädzinová useň 
v hrúbke 2,0 - 2,2 mm s podšívkou, 

trojrozmerná konštrukcia 
zabezpečujúca neustálu cirkuláciu 

vzduchu stielka - anatomická, 
vkladacia, antibakteriálna, 

absorbujúca vlhkosť podošva PU.2D.

pár EN ISO: 20347 neurčená Min. 24 mes.

5
Obuv letná nízka 
pre dispečerov

Komfortná a ľahká letná pánska 
poltopánka, vhodná aj na celoročné 

nosenie do interiéru. 
Vrchný materiál: hovädzia lícová 
useň, perforovaná, farba čierna

pár neurčená neurčená Min. 24 mes.

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania OOPP pre skupinu č. 1 "OBUV"

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.             Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                                                Príloha č. 1 



6
Pracovná obuv
členková

Členková bezpečnostná obuv
celokožená s oceľovou špicou a

stielkou proti prepichnutiu,
zvršok: lícová hovädzinová useň,

hydrofóbna,
podšívka: antistatická,

podrážka PU/guma, olejuvzdorná, 
antistatická, protišmyková, 

dvojzložkový nástrek.
farba štandard.

pár EN ISO: 20345 S3 SRC, HRO Min. 24

7
Pracovná obuv letná 

- poltopánky

Pracovná poltopánka s antistatickou a 
protišmykovou PU/PU podrážkou 

a oceľovou špicou rezistentnou voči 
pohonným hmotám, 

absorpcia energie v päte, zvršok z 
priedušnej kože.
Farba štandard.

pár EN ISO: 20345 S3 01 SRC Min. 24

8
Pracovná obuv 
letná - sandále

Požiadavky – tvaru, zvršku, podšívky, 
jazyka, podošvy uzavretá zadná časť, 

antistatické vlastnosti, absorpcia 
energie v päte, podošva proti 

prepichnutiu.
Vystužená špica.

pár EN 20345 S1 P SRC Min. 24



Číslo položky v 
Podrobnej 
špecifikácii 
predmetu 

obstarávania

Názov položky Popis položky
   Obrázok(ilustračný)  MJ Norma

Trieda 
ochrany

Priemerná doba 
použiteľnosti (starnutie v 

mesiacoch)

1
Čiapka 
letná

Šiltovka, 100% bavlna.
Farba červená, zelená. ks Neurčená Neurčená 24

2
Čiapka 

s výstužou

Nárazu vzdorná šiltovka  - baseball štýl. 
Polyamid potiahnutý PU. Vystlaný 

polyetylénovou podšívkou a komfortným 
materiálom , zabezpečujúcim pohlcovanie 

šokov. Nastavenie veľkosti pomocou suchého 
zipsu od 58/62. Dlhý šilt pre prácu v exteriéri. 

Farba modrá, čierna, zelená.

ks Neurčená Neurčená 24

3
Čiapka 
zimná

Zimná, pletená.
Materiál: vrchný100% akryl, 

Veľkosť: UNI.
Farba: modrá, čierna.

ks Neurčená Neurčená 24

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania OOPP pre skupinu č. 2  "ODEV"

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.         Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                                                     Príloha č. 1



4

Košeľa pre 
dispečerov
dlhý rukáv

Klasický strih, jednofarebná, jedno
päťhranné vrecko, dlhý rukáv

Materiál  košele bude mať zloženie minimálne   
80% bavlny, gombíková léga,

zdvojený materiál košele v oblasti pliec, 
požaduje sa materiál s vysokým komfortom 

nosenia a ľahkej údržby, farba hrášková, 
svetlozelená alebo morská (karibská) zelená. 

ks Neurčená Neurčená Min. 24

5

Košeľa pre 
dispečerov

krátky rukáv

Klasický strih, jednofarebná, jedno
päťhranné vrecko, krátky rukáv

Materiál košele bude mať zloženie  minimálne  
80% bavlny,

polyester, zdvojený materiál košele
v oblasti pliec, požaduje sa materiál s vysokým 

komfortom nosenia a ľahkej údržby, farba 
hrášková, svetlozelená alebo morská 

(karibská) zelená. 

ks Neurčená Neurčená Min. 24

6
Nepremokavý

plášť

Dlhý ochranný plášť s kapucňou so 
sťahovaním na šnúrku a dvoma prednými 

vreckami, zapínanie 
na patentky.

Farba zelená, khaki, sivá, čierna.

ks EN340 Neurčená 24



7
Nohavice pre
dispečerov

Nohavice extra – klasik, klasický strih s dvomi 
bočnými prednými vreckami, s minimálne 
jedným výpustkovým zadným vreckom so 
zapínaním na gombík. Pevný pás v šírke 4

cm, 6 a viac  pútka na opasok do šírky 
5 cm so zapínaním na gombík a zips. Všetky 

švy sú štepované a v oblasti namáhania švíkov 
dvojité šitie.

Materiál - bavlna, polyester, materiál
príjemný na nosenie aj vo vyšších

teplotách vysokopevnostný a stálofarebný, 
farba tmavomodrá alebo tmavošedá.

ks Neurčená Neurčená Min. 24

8
Oblek 

na zváranie

Pánsky oblek pre zváračov,
kryté zapínanie, zdvojené lakte,
náprsná kapsa. Nohavice + blúza

Popis: Pánske nohavice
pre zváračov, zdvojené kolená,

voľný pas so zapínaním na gombíky, traky, 
kryty cez obuv.

Keper s nehorľavou úpravou.
PROBAN 100% bavlna, 

nehorľavé nite.
Pánska blúza, pre zváračov, kryté

zapínanie, zdvojené lakte, náprsné vrecko. 
100% bavlna, nehorľavé nite.

Materiál: keper s nehorľavou úpravou napr. 
PROBAN, 100% bavlna, 390g/m2,

Farba: štandard.

komplet
EN340, 

EN11611
Neurčená 24



9
Polokošeľa
dlhý rukáv

Pánska polokošeľa J.180 
z jednolícnej hladkej pleteniny.
Materiál 80% bavlna, 20% PES,

protižmolková úprava,
200g/m2.Dlhé rukávy sú ukončené

bavlneným lemom z rebrového
úpletu. Léga s dvomi gombíkmi vo

farbe materiálu. Spevňujúca
ramenná páska, bočné švy. Tkaná

etiketa. Farba tmavozelená.

ks Neurčená Neurčená 24

10
Polokošeľa 

krátky rukáv

Pánska polokošeľa. z jednolícnej hladkej 
pleteniny.  Spevňujúca ramenná páska a strih s 

bočnými švami. Vnútorná časť zadného 
priekrčníka začistená tkanou páskou. Materiál:  

min 80 % bavlna 

ks Neurčená Neurčená 24

11
Pracovná vesta

zateplená

Zateplená vesta s našitými vreckami
Materiál: polyester/bavlna. 

Farba: zelená, modrá, čierna.
Farba: zelená, modrá, čierna.

ks Neurčená Neurčená 24



12

Pracovný odev  - 
Blúza 

Montérková 
súprava

Vrchná časť súpravy s golierom, zapínanie. 
Ilustračný obrázok ku krku, na gombíky, ktoré 

nie sú kryté,
gombíky sú našité na spevnenej lége,  dlhý 

rukáv všívaný, zakončený  manžetou 
(patentom) so zapínaním na gombík, spodný 
okraj zakončený do gumy,  na prednom diely 

sú 4 vrecká, z toho dve bočné a 2 náprsné 
našívané vrecká s príklopkami na gombík , 2x 
reflexný pás cm po celom obvode bundokošele 

tak, aby prvý pás začínal nad príklopkami 
našívaných vreciek , druhý pás začína na 
bočnými vreckami,  farba bundokošele 

červená, zelená  podľa prílohy č. 1a),  materiál 
100% bavlna (240-245/m2).

komplet
STN EN

ISO 13688 Neurčená Min. 24

12a)

Pracovný odev
Montérková 

súprava
(nohavice do pása)

Nohavice so šnúrkou v páse,
zapínanie na gombíky s krytím, 
s dvomi bočnými vreckami po

stranách pod pásovou časťou, na
zadnej strane našívané vrecko na

vloženie metra, s dvomi reflexnými pruhmi v 
šírke 5 cm na spodnom okraji, tak, aby prvý 

pruh bol vo výške 20 cm od spodu,
farba nohavíc červená alebo zelená podľa 

prílohy č. 1a) , materiál 100% bavlna (240-
245/m2).

komplet
STN EN

ISO 13688 Neurčená Min. 24



12b)

Pracovný odev
Montérková 

súprava
(nohavice na traky

Nohavice na bočné a predné zapínanie na 
gombíky, (predným zapínaním sa rozumie 

rázporok s prekrýtím), gombíky nie sú
kryté,  nohavice majú  s náprsenkou, na ktorej 
je vrecko na zips, pod náprsenkou po bokoch 
dve bočné vrecká, vzadnej časti v mieste pása 

guma,  v mieste sedacej časti
otvorené nakladané vrecko, a v časti pod 

kolenom malé našité  vrecko na odkladanie 
metra, traky sa zapínajú na náprsenke na 

plastové gombíky prackami, na montérkach je 
našitý  2x reflexný pás v šírke 5 cm v dolnej 

časti nohavíc, tak, aby
prvý pruh bol vo výške 20 cm od spodu,farba 
nohavíc červená, zelená podľa prílohy č. 1a), 

materiál 100% bavlna (240-245/m2).

komplet
STN EN

ISO 13688 Neurčená Min. 24

13
Pracovný 

plášť

Plášť pánsky s dlhým
rukávom, červená, zelená,

materiál 100% bavlna (240-245/m2)
farba zelená alebo červená podľa

prílohy č. 1a).

ks ISO 13688 Neurčená 24

14
Prešívaný

kabát

Zateplený pracovný kabát (vaťák
prešivák), bavlna, impregnovaný,

ochranu proti chladu a
poveternostným vplyvom, 

farba: štandard.

ks EN340 Neurčená 24



15
Reflexná 
bunda 

Plne certifikovaná nepremokavá reflexná 
bunda s dlhou  životnosťou. funkčná a 
spoľahlivá. Bunda má mať sťahovaciu 

kapucňu a spodný lem, dvojcestný zips je 
krytý. Má mať lepené švy zabraňujúce 

preniknutiu vody. Rukávy dole stiahnutelné na 
suchý zips, alebo do elastického patetntu aby 
boli vhodné na prácu na trolejovom vedení 
nesmú obsahovať kovové cvoky. Materiál: 

100% polyester, 300D Oxford Weave s 
povrchovou úpravou proti špine, PU záter 
190g, podšívka 100% polyester 60g, výplň 
100% polyester 170g. Veľkosť: XXS-8XL 

žltá, S-5XL oranžová. 

ks
EN ISO 20471, 

EN 343, 
EN1688

Trieda 3, trieda 
3:1

24

16
Reflexná bunda 

predĺžená

Plne certifikovaná nepremokavá reflexná 
bunda  ponúka dlhú životnosť, funkčnosť a 

spoľahlivosť. Bunda má sťahovaciu kapucňu a 
spodný lem, dvojcestný zips je krytý. Lepené 

švy zabraňujú preniknutiu vody. Materiál: 
100% polyester, 300D Oxford Weave s 

povrchovou úpravou proti špine, PU záter 
190g, podšívka 100% polyester 60g, výplň 
100% polyester 170g. Veľkosť: XXS-8XL 
žltá, S-5XL oranžová. Norma: ANSI/ISEA 

107-2015, AS/NZS 4602.1, RIS-3279-TOM, 
GO/RT 3279 (oranžová), EN 471, EN 343, EN 

342.

ks
EN ISO 20471, 

EN 343
Trieda 3, trieda 

3:1
24



17 Spodky
Pánske spodky s pasom do gumy, spodky majú 

bočné švy, materiál spodkov je vytvorený z 
úpletu zo min. 80% bavlny

ks Neurčená Neurčená 24

18
Vesta 

pre dispečerov

Hladká pletená vesta, doplnok 
ku košeli, výstrih do V, 

materiál akryl, vlna, farba sivá/šedá.
ks Neurčená Neurčená Min. 24

19
Vetrovka letná 
pre dispečerov

Soft shell - štýlová bunda micro
fleece soft shell, priedušný

materiál, 94% PES, 6% spandex,
zapínanie na zips, neprekryté,

nastaviteľné manžety na háčik a očko, farba 
šedá, tmavošedá alebo

čierna.

ks Neurčená Neurčená Min. 24



20
Viazanka 

pre dispečerov

Viazanka, doplnok ku
košeli a veste, jednoduchá alebo so štruktúrou 

v odtieňoch šedej alebo bielej farby, 

materiál 100% PES, farba sivá/šedá.

ks Neurčená Neurčená Min. 24



Číslo položky v 
Podrobnej 
špecifikácii 
predmetu 

obstarávania

Názov položky Popis položky 
   Obrázok(ilustračný)  MJ Norma

Trieda 
ochrany

Priemerná doba 
použiteľnosti 
(starnutie v 
mesiacoch)

1
Dielektrické

galoše

Originálne gumové dielektrické
galoše pre prácu v inštalácii

nízkeho napätia. 
Elektricky izolačná obuv pre prácu 

v inštalácii nízkeho napätia 
do 1 000 V.

pár
STN EN
50321 Neurčená 24

2
Kožená zástera

Zváračská zástera kožená hrubá
Hrubá brúsená koža.

Veľkosť: UNI pod kolená
Farba: štandard

ks Neurčená Neurčená 24

3 Ľadvinový pas

Pracovné odevy - ľadvinový pás bavlna
Vrchný materiál: 100% bavlna

Spodný materiál: 100%
polyester – fleece

Farba: štandard tmavý

ks Neurčená Neurčená 24

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania OOPP pre skupinu č. 3  "OSTATNÉ"

Dopravný podnk mesta Žiliny s.r.o.              Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP     Príloha č. 1



4
Ochranné 
okuliare

Okuliare s veľkým zorným
polom poskytujú maximálnu

ochranu. Účinné vetranie
zaisťuje pohodlné nosenie.

Ergonomicky tvarované
bez kovových častí

ks EN 170 Neurčená 24

5 Ochranný štít

Ochranný štít Š-P 28- s
náhlavným krížom- umožňuje
súčasne používať dioptrické
okuliare- vhodná ochrana očí

a tváre. Rozmer: 220 x 290 mm
Materiál: PMMA (plexisklo),

hrúbka 2mm

ks EN 175 Neurčená 24

6
Ochranný štít 

pletený

Ochranná mriežka chráni tvár a
zrak pred nárazom odletujúcich
úlomkov konárikov, drobnými

kamienkami, pilinami a podobne.
ks EN 175 Neurčená 24



7

Pracovná 
kabela pre 
revízorov - 

dámska

Dámska kabelka cez telo - crossbody 
z pevnej eko kože s jemným dizajnom..
Kabelka môže byť zdobená striebornými 

kovovými doplnkami 
a prešívaním. Čelné vrecko na zips bude 
funkčné. Otváranie kabelky bude na zips. 

Vnútorný priestor
môže mať viac priehradiek (3+)a ich

delenie, resp. deliaca prepážka nemusí 
byť po celej výške kabelky. Pásik cez telo 

bude nastaviteľný až do dĺžky 130 cm. 
Na

zadnej strane  má byť umiestnené zipsové 
vrecko. Farba čierna. Veľkosť: š.27x 

v.27(cm), 
šírka dna najviac 12,5cm.

ks Neurčená Neurčená 24



8
Pracovná kabela 
pre revízorov - 

pánska

Pánska crossbody taška s množstvom 
vreciek a priehradiek, ktorých viditeľnosť 
nemusí byť zrejmá. Na čele tašky môže

byť umiestnená veľká zipsová priehradka. 
Taška môže mať ďalej dve samostatné 

hlavné sekcie, 
v ktorej majú byť dve priehradky + ďalšia 
jedna na zips. Na zadnej strane môže byť 

veľká priehradka na zips (otváranie 
nepriznané), ktorá má poskytovať 

dostatok miesta na peňaženku, mobil, 
kľúče, doklady ... Všetky kovové doplnky 

budú matnej farby. Popruh cez rameno 
bude nastaviteľný až do dĺžky 140

cm. Materiál tašky: eko koža alebo PES
tkanina. Farba: kávovo hnedá, veľkosť š.

20 x 23 (cm), šírka dna 8 cm.

ks Neurčená Neurčená 24

9
Rukavice 

antivibra čné

Celokožené rukavice z mäkkej
lícovej kože a hovädzej štiepenky, 

s vibračnou vložkou v dlani, voľnou 
manžetou a bavlnenou podšívkou.

pár EN 420, EN 388 Neurčená 24

10
Rukavice 

dielektrické

Dielektrické izolačné rukavice z
kvalitného prírodného latexu pre

ochranu pred nebezpečným
napätím.

pár EN 60903, EN420 Neurčená 24



11
Rukavice 
gumené

Rukavice z 0,38 mm silného nitrilu,
s velúrom vo vnútri, reliéfnym
povrchom v dlani a na prstoch.

pár

EN 420
EN 388

EN 374-3 
EN 374-1

Neurčená 24

12
Rukavice 
kožené

Ochranné rukavice proti
mechanickým rizikám, 5-prstové.
Ochranná rukavica je vyseknutá 

a zošitá zo samostatných dielcov.
Rukavice sú vyrobené z lícovej

ústne - dlaňová časť, chrbtová časť
zo štiepenkovej ústne a manžeta je

z povrstvenej textílie.

pár
EN 420
EN 388

Neurčená 24

13
Rukavice 
máčané

 Dlaň a prsty sú máčané v latexovej pene, 
ktorá je mikroporézna a paropriepustná. 
Materiál: nylon Máčanie: latexová pena

pár EN 388 Neurčená 24

14
Rukavice 
ochranné

Mäkká, vláčna kozia koža zaručuje
ochranu pri všeobecných prácach

s nízkym rizikom.
Chrbát z priedušného bavlneného úpletu. 

Pružná manžeta na zápästí so suchým 
zipsom. Majú perfektne sadnúť, majú byť 
flexibilné a umožňovať príjemný komfort 

nosenia.

pár EN 388 Neurčená 24



15
Rukavice teplé

Dlaň a prsty z bravčovej lícovky,
chrbát z bravčovej štiepenky, 

teplá podšívka.
pár

EN 420
EN 388

Neurčená 24

16
Rukavice 
zváračské

Celokožené zváračské rukavice, dlaň z 
hovädzej lícovky, chrbát a manžeta zo 

štiepenky. Vďaka mäkkej koži
poskytujú dokonalú citlivosť.

pár

EN 420
EN 407

EN 12477
Neurčená 24

17
Rukávniky 
zváračské

Kožené rukávniky zváračské ľavý +
pravý. Hovädzia štiepenka,

remienky na utiahnutie.
pár

EN 340, 
EN ISO 11611 1A 24

18
Zástera 

pogumovaná

Zástera 3/4 pogumovaná, molino
pogumovaný textil.

Materiál: 100 % bavlna, 50 %
polyuretan + 50 %

polyvinylchlorid. Farba štandard.

ks Neurčená Neurčená 24



 
 
Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP 

 
 

Príloha č. 1a)  
 
 

Použité farebné odtiene pracovného odevu – montérkovej  
súpravy (blúza, nohavice) a pracovného plášťa  

1 Červená 

 Tina 325 

 Tina 368 

 Zvolený odtieň musí byť dostupný pre všetky typy odevu, kde je tento odtieň požadovaný. Ak nie 
je určené v detailnom opise inak, farba šitia zodpovedá typu červená. 

  

2 Zelená 

 Tina 668  

 Tina 625 

 Zvolený odtieň musí byť dostupný pre všetky typy odevu, kde je tento odtieň 
požadovaný. Ak nie je určené v detailnom opise inak, farba šitia zodpovedá typu zelená. 

 



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.                                                        Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                                                                                Príloha 1b)

Por.č

1 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15

2 37 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49 50

3 240 245 250 255 260 265 270 275 280 2805 290 295 300 305 310 320 330

4 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34Metrické číslovanie v cm

Skupina č. 1 Obuv  - číslovanie veľkostí 

Anglické číslovanie 

Francúzske číslovanie 

Dĺžka chodidla mm



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.               Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                                                     Príloha č. 1b)

Pč Dámske (v cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

1 Obvod hrudníka 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

2 Obvod pásu 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

3 Obvod bokov 90-93 93-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126 126-129 129-132

Pč Pánske (v cm)

1 Obvod krku 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2 Obvod hrudníka 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120120-124 124-128 128-132

3 Obvod pásu 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

4 Obvod bokov 130-136

44 48 52 56 60 64

92-96 100-104 108-112 116-120 124-128

XXXL

Výška postavy 170/176/182/194

XS

38

S L XL XXL

S M L XL XXL

XXXLM

Skupina č. 2 Odevy - rozmery

Výška postavy 158/164/170/176



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.       Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                                                                     Príloha 1b)

Normovaná 
výška postavy

1 Dámske (v cm)

Kódované vyjadrenie 

Normovaná výška  
postavy

2 Pánske (v cm)

Kódované vyjadrenie 

Skupina č. 2 Odevy  - špecifikácia  výšky postavy 

182170 176 194

158 164

I. II. III. IV. 

170 176

I. II. III. IV.



Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.              Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP                         Príloha 1b)

Obvod dlane Dĺžka dlane 

1. 6 XS

2. 7 S

3. 8 M

4. 9 L

5. 10 XL

6. 11 XXL

7. 12 XXXL

204

215

226

Por.č

Rozmery dlane v mm 

Veľkosti 

229

254

279

304

193

178 171

203 182

Skupina č. 3 OSTATNÉ (rukavice)  - čislovanie veľkostí 

152 160



 
 

Príloha č. 1c)  
 

 
Predmet súťaže: Nákup a dodávka OOPP 

  
 

Umiestnenie firemného loga pre Skupinu č. 2 ODEV 

 
A. Vzor loga:  

 
 

 
 

B. Aplikovanie loga  je  v troch umiestneniach a), b) a c) a e v prílohe je presne vymedzené.  
 
 
Umiestnenie  a) pre položky 
 

Číslo položky podľa 
„Podrobnej špecifikácie 
predmetu obstarávania“ 

Skupina č. 2 ODEV MJ 

Predpokladané 
odberové 

množstvo MJ 
za 48 mesiacov 

        

1 Čiapka letná ks 180 
2 Čiapka s výstužou ks 108 
9 Polokošeľa dlhý rukáv ks 189 
10 Polokošeľa krátky rukáv ks 189  

 
Počet a miesto 
umiestnenia: 

 
 

Druh materiálu:  
 

Farba:  
Veľkosť 

 
 
 
1x predná časť čiapky nad šiltom (položka 1,2) 
1x predná časť oblečenia v ľavej časti vo výške pŕs (položka 10,11) 

 
potlač 
 
žltá 
 
malé logo 10,5 cm  



 
 

 
Umiestnenie b) pre položky: 
 

Číslo položky podľa 
„Podrobnej špecifikácie 
predmetu obstarávania“ 

Skupina č. 2 ODEV MJ 

Predpokladané 
odberové 

množstvo MJ 
za 48 mesiacov  

12 Pracovný odev (montérková súprava) – iba blúza ks 567 
15 Pracovný plášť ks 25 
16 Prešívaný kabát ks 52 
17 Reflexná bunda ks 32 
18 Reflexná bunda predĺžená ks 94 
11 Pracovná vesta zateplená ks 100  

 

Počet  a miesto 
1x zadná časť pracovného odevu (položka 12-blúza, 11,15,16,17,18)  

umiestnenia:  

 
 

Druh   
 

materiálu:  potlač 
 

Farba: žltá (pre položku 11,12,15,16) , čierna (pre položku 17, 18) 
 

Veľkosť veľké logo 26,5cm 
 

 

 

Umiestnenie c) pre položky: 
 

Číslo položky 
podľa 

„Podrobnej 
špecifikácie 
predmetu 

obstarávania“ 

Skupina č. 2 ODEV MJ 

Predpokladané 
odberové 

množstvo MJ 
za 48 mesiacov 

4 Košeľa pre dispečerov – dlhý rukáv ks 35 
5 Košeľa pre dispečerov – krátky rukáv ks 35 
20 Vesta pre dispečerov ks 21 
21 Vetrovka letná pre dispečerov ks 14 

 

 Položka č. 4. - 1x logo vo farbe žltej a zelenej na pravom golieri - výšivka, 

  šírka loga cca 5 cm 
 Položka č. 5. - 1x logo vo farbe žltej a zelenej na pravom golieri - výšivka, 
  šírka loga cca 5 cm 
 Položka č. 20. - 1x logo vo farbe bielej na ľavej strane na prsiach - výšivka, 
  šírka loga cca 7 cm, 
 Položka č. 21 - 1x logo vo farbe bielej na ľavej strane na prsiach  - výšivka, 

  
šírka loga cca 8 cm, pod logo nápis „DISPEČER“ font „arial, bold“ 
šírka 8 cm 

   

Poznámka: položky (tovar), nenachádzajúce sa na týchto  súpisoch, nie sú zahrnuté do 

  označenia firemným logom vyhlasovateľa, 
 

- konkrétne farby a iné špecifikácie budú predmetom osobných rokovaní 
s úspešným/úspešnými navrhovateľmi. 

 
 
 
 
 



P.č.

Číslo 
položky v 
Podrobnej 
špecifikácii

Názov položky Stanovená norma

1.
1

  Čižmy gumové EN ISO: 20347

2
2

Gumofilcáky EN ISO: 20347

3
3

  Kožofilcáky - čižmy EN ISO: 20347

4
4

  Obuv členková pre dispečerov EN ISO: 20347

5
6

  Pracovná obuv členková EN ISO: 20345

6
7

Pracovná obuv letná - poltopánky EN ISO: 20345

7
8

  Pracovná obuv letná - sandále EN 20345

8.
6

  Nepremokavýplášť EN340

9
8

  Oblek na zváranie EN340, EN11611

12
  Pracovný odev  - Blúza Montérková súprava

STN EN
ISO 13688

12a)
   Pracovný odevMontérková súprava(nohavice do pása)

STN EN
ISO 13688

12b)
   Pracovný odevMontérková súprava(nohavice na traky

STN EN
ISO 13688

11.
13

  Pracovný plášť ISO 13688

12
14

  Prešívanýkabát EN340

13.
15

  Reflexná bunda 
EN ISO 20471, EN 
343, EN1688

14.
16

Reflexná bunda predĺžená
EN ISO 20471, EN 
343

15.

1

  Dielektrickégaloše
STN EN
50321

16.
4

Ochranné okuliare EN 170

17.
5

Ochranný štít EN 175

18.
6

Ochranný štít pletený EN 175

19.
10

 Rukavice dielektrické EN 60903, EN420

20.

11

 Rukavice gumené

EN 420
EN 388
EN 374-3 
EN 374-1

21.
12

 Rukavice kožené
EN 420
EN 388

22.
13

 Rukavice máčané EN 388

23.
14

 Rukavice ochranné EN 388

24.
15

 Rukavice teplé
EN 420
EN 388

25.
16

 Rukavice zváračské

EN 420
EN 407
EN 12477

26.
17

 Rukávniky zváračské
EN 340, 
EN ISO 11611

 OOPP pre skupinu č. 3 "OSTATNÉ"

 OOPP pre skupinu č. 1 "OBUV"

Príloha č. 2

Normované položky pre účely predloženia dokladu podľa bodu VII. písm.l) výzvy

10

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.     Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP 

 OOPP pre skupinu č. 1 "ODEV"



P.č.

Číslo 
položky v 
Podrobnej 
špecifikácii

Názov položky Popis položky MJ

1. 4
Obuv členková 
pre dispečerov

Zvršok - lícová hovädzinová useň 
v hrúbke 2,0 - 2,2 mm s podšívkou, trojrozmerná 

konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu 
stielka - anatomická, vkladacia, antibakteriálna, 

absorbujúca vlhkosť podošva PU.2D.

pár

2 5
Obuv letná nízka 
pre dispečerov

Komfortná a ľahká letná pánska poltopánka, vhodná aj 
na celoročné nosenie do interiéru. 

Vrchný materiál: hovädzia lícová useň, perforovaná, 
farba čierna

pár

3 6
Pracovná obuv
členková

Členková bezpečnostná obuv
celokožená s oceľovou špicou a

stielkou proti prepichnutiu,
zvršok: lícová hovädzinová useň,

hydrofóbna,
podšívka: antistatická,

podrážka PU/guma, olejuvzdorná, antistatická, 
protišmyková, dvojzložkový nástrek.

farba štandard.

pár

4 7
Pracovná obuv letná 

- poltopánky

Pracovná poltopánka s antistatickou a protišmykovou 
PU/PU podrážkou 

a oceľovou špicou rezistentnou voči pohonným 
hmotám, 

absorpcia energie v päte, zvršok z priedušnej kože.
Farba štandard.

pár

5 8
Pracovná obuv 
letná - sandále

Požiadavky – tvaru, zvršku, podšívky, jazyka, podošvy 
uzavretá zadná časť, antistatické vlastnosti, absorpcia 

energie v päte, podošva proti prepichnutiu.
pár

 OOPP pre skupinu č. 1 "OBUV"

VZORKY tovaru  pre hodnotenie komisiou pred uzavretím zmluvy (bod VII. písm.m) 
výzvy) 

Príloha č. 3
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.         Predmet súťaže - Nákup a dodávka OOPP 



6. 4
Košeľa pre dispečerov

dlhý rukáv

Klasický strih, jednofarebná, jedno
päťhranné vrecko, dlhý rukáv

Materiál: -minimálne 80% bavlna, gombíková léga,
zdvojený materiál košele v oblasti pliec, požaduje sa 

materiál s vysokým komfortom nosenia a ľahkej 
údržby, farba hrášková, svetlozelená alebo morská 

(karibská) zelená. 

ks

7 7
Nohavice pre
dispečerov

Nohavice extra – klasik, klasický strih s dvomi bočnými 
prednými vreckami, s minimálne jedným výpustkovým 
zadným vreckom so zapínaním na gombík. Pevný pás v 

šírke 4
cm, 6 a viac  pútka na opasok do šírky 

5 cm so zapínaním na gombík a zips. Všetky švy sú 
štepované a v oblasti namáhania švíkov dvojité šitie.

Materiál - bavlna, polyester, materiál
príjemný na nosenie aj vo vyšších

teplotách vysokopevnostný a stálofarebný, farba 
tmavomodrá alebo tmavošedá.

ks

8 8
Oblek 

na zváranie

Pánsky oblek pre zváračov,
kryté zapínanie, zdvojené lakte,
náprsná kapsa. Nohavice + blúza

Popis: Pánske nohavice
pre zváračov, zdvojené kolená,

voľný pas so zapínaním na gombíky, traky, kryty cez 
obuv.

Keper s nehorľavou úpravou.
PROBAN 100% bavlna, 

nehorľavé nite.
Pánska blúza, pre zváračov, kryté

zapínanie, zdvojené lakte, náprsné vrecko. 100% 
bavlna, nehorľavé nite.

Materiál: keper s nehorľavou úpravou napr. PROBAN, 

komplet

9 9
Polokošeľa
dlhý rukáv

Pánska polokošeľa J.180 
z jednolícnej hladkej pleteniny.
Materiál 80% bavlna, 20% PES,

protižmolková úprava,
200g/m2.Dlhé rukávy sú ukončené

bavlneným lemom z rebrového
úpletu. Léga s dvomi gombíkmi vo

farbe materiálu. Spevňujúca
ramenná páska, bočné švy. Tkaná

etiketa. Farba tmavozelená.

ks

 OOPP pre skupinu č. 2 "ODEV"



10 10
Polokošeľa 

krátky rukáv

Pánska polokošeľa. z jednolícnej hladkej pleteniny.  
Spevňujúca ramenná páska a strih s bočnými švami. 
Vnútorná časť zadného priekrčníka začistená tkanou 

páskou. Materiál:  min 80 % bavlna 

ks

11 11
Pracovná vesta

zateplená

Zateplená vesta s našitými vreckami
Materiál: polyester/bavlna. 

Farba: zelená, modrá, čierna. ks

12 12
Pracovný odev  - Blúza 
Montérková súprava

Vrchná časť súpravy s golierom, zapínanie. Ilustračný 
obrázok ku krku, na gombíky, ktoré nie sú kryté,
gombíky sú našité na spevnenej lége,  dlhý rukáv 

všívaný, zakončený  manžetou (patentom) so zapínaním 
na gombík, spodný okraj zakončený do gumy,  na 
prednom diely sú 4 vrecká, z toho dve bočné a 2 

náprsné našívané vrecká s príklopkami na gombík , 2x 
reflexný pás cm po celom obvode bundokošele tak, aby 
prvý pás začínal nad príklopkami našívaných vreciek , 

druhý pás začína na bočnými vreckami,  farba 
bundokošele červená, zelená  podľa prílohy č. 6,  

materiál 100% bavlna (240-245/m2).

komplet

13. 12a)

Pracovný odev
Montérková súprava
(nohavice do pása) 

Nohavice so šnúrkou v páse,
zapínanie na gombíky s krytím, 
s dvomi bočnými vreckami po

stranách pod pásovou časťou, na
zadnej strane našívané vrecko na

vloženie metra, s dvomi reflexnými pruhmi v šírke 5 cm 
na spodnom okraji, tak, aby prvý pruh bol vo výške 20 

cm od spodu,
farba nohavíc červená alebo zelená podľa prílohy č. 6 , 

materiál 100% bavlna (240-245/m2).

komplet

14. 12b)

Pracovný odev
Montérková súprava
(nohavice na traky

Nohavice na bočné a predné zapínanie na gombíky, 
(predným zapínaním sa rozumie rázporok s prekrýtím), 

gombíky nie sú
kryté,  nohavice majú  s náprsenkou, na ktorej je vrecko 
na zips, pod náprsenkou po bokoch dve bočné vrecká, 
vzadnej časti v mieste pása guma,  v mieste sedacej 

časti
otvorené nakladané vrecko, a v časti pod kolenom malé 
našité  vrecko na odkladanie metra, traky sa zapínajú na 

náprsenke na plastové gombíky prackami, na 
montérkach je našitý  2x reflexný pás v šírke 5 cm v 

dolnej časti nohavíc, tak, aby
prvý pruh bol vo výške 20 cm od spodu,farba nohavíc 
červená, zelená podľa prílohy č. 6, materiál 100% 

bavlna (240-245/m2).

komplet

15. 14
Prešívaný

kabát

Zateplený pracovný kabát (vaťák
prešivák), bavlna, impregnovaný,

ochranu proti chladu a
poveternostným vplyvom, 

farba: štandard.

ks



16. 15
Reflexná 
bunda 

Plne certifikovaná nepremokavá reflexná bunda s dlhou  
životnosťou. funkčná a spoľahlivá. Bunda má mať 

sťahovaciu kapucňu a spodný lem, dvojcestný zips je 
krytý. Má mať lepené švy zabraňujúce preniknutiu 

vody. Rukávy dole stiahnutelné na suchý zips, alebo do 
elastického patetntu aby boli vhodné na prácu na 

trolejovom vedení nesmú obsahovať kovové cvoky. 
Materiál: 100% polyester, 300D Oxford Weave s 
povrchovou úpravou proti špine, PU záter 190g, 

podšívka 100% polyester 60g, výplň 100% polyester 
170g. Veľkosť: XXS-8XL žltá, S-5XL oranžová. 

ks

17. 16
Reflexná bunda 

predĺžená

Plne certifikovaná nepremokavá reflexná bunda  
ponúka dlhú životnosť, funkčnosť a spoľahlivosť. 

Bunda má sťahovaciu kapucňu a spodný lem, 
dvojcestný zips je krytý. Lepené švy zabraňujú 

preniknutiu vody. Materiál: 100% polyester, 300D 
Oxford Weave s povrchovou úpravou proti špine, PU 
záter 190g, podšívka 100% polyester 60g, výplň 100% 

polyester 170g. Veľkosť: XXS-8XL žltá, S-5XL 
oranžová. Norma: ANSI/ISEA 107-2015, AS/NZS 

4602.1, RIS-3279-TOM, GO/RT 3279 (oranžová), EN 
471, EN 343, EN 342.

ks

18. 18
Vesta 

pre dispečerov

Hladká pletená vesta, doplnok 
ku košeli, výstrih do V, 

materiál akryl, vlna, farba sivá/šedá.
ks

19. 19
Vetrovka letná 
pre dispečerov

Soft shell - štýlová bunda micro
fleece soft shell, priedušný

materiál, 94% PES, 6% spandex,
zapínanie na zips, neprekryté,

nastaviteľné manžety na háčik a očko, farba šedá, 
tmavošedá alebo

čierna.

ks



20. 6 Ochranný štít pletený

Ochranná mriežka chráni tvár a
zrak pred nárazom odletujúcich
úlomkov konárikov, drobnými

kamienkami, pilinami a podobne.
ks

21. 7
Pracovná kabela pre 
revízorov - dámska

Dámska kabelka cez telo - crossbody 
z pevnej eko kože s jemným dizajnom..

Kabelka môže byť zdobená striebornými kovovými 
doplnkami 

a prešívaním. Čelné vrecko na zips bude funkčné. 
Otváranie kabelky bude na zips. Vnútorný priestor

môže mať viac priehradiek (3+)a ich
delenie, resp. deliaca prepážka nemusí byť po celej 

výške kabelky. Pásik cez telo bude nastaviteľný až do 
dĺžky 130 cm. Na

zadnej strane  má byť umiestnené zipsové vrecko. 
Farba čierna. Veľkosť: š.27x v.27(cm), 

šírka dna najviac 12,5cm.

ks

22. 8
Pracovná kabela pre 
revízorov - pánska

Pánska crossbody taška s množstvom vreciek a 
priehradiek, ktorých viditeľnosť nemusí byť zrejmá. Na 

čele tašky môže
byť umiestnená veľká zipsová priehradka. Taška môže 

mať ďalej dve samostatné hlavné sekcie, 
v ktorej majú byť dve priehradky + ďalšia jedna na 

zips. Na zadnej strane môže byť veľká priehradka na 
zips (otváranie nepriznané), ktorá má poskytovať 

dostatok miesta na peňaženku, mobil, kľúče, doklady ... 
Všetky kovové doplnky budú matnej farby. Popruh cez 

rameno bude nastaviteľný až do dĺžky 140
cm. Materiál tašky: eko koža alebo PES
tkanina. Farba: kávovo hnedá, veľkosť š.

20 x 23 (cm), šírka dna 8 cm.

ks

23. 12
Rukavice kožené

Ochranné rukavice proti
mechanickým rizikám, 5-prstové.
Ochranná rukavica je vyseknutá 
a zošitá zo samostatných dielcov.
Rukavice sú vyrobené z lícovej

ústne - dlaňová časť, chrbtová časť
zo štiepenkovej ústne a manžeta je

z povrstvenej textílie.

pár

24. 13
Rukavice máčané

 Dlaň a prsty sú máčané v latexovej pene, ktorá je 
mikroporézna a paropriepustná. Materiál: nylon 

Máčanie: latexová pena
pár

25. 14
Rukavice ochranné

Mäkká, vláčna kozia koža zaručuje
ochranu pri všeobecných prácach

s nízkym rizikom.
Chrbát z priedušného bavlneného úpletu. Pružná 

manžeta na zápästí so suchým zipsom. Majú perfektne 
sadnúť, majú byť flexibilné a umožňovať príjemný 

komfort nosenia.

pár

26. 15
Rukavice teplé

Dlaň a prsty z bravčovej lícovky,
chrbát z bravčovej štiepenky, 

teplá podšívka.
pár

 OOPP pre skupinu č. 3 "OSTATNÉ"



 

Doklad č. 1  

Čestné vyhlásenie  (k bodu VII. písm.a) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na 
vyhodnotenie)  

 

Názov obchodnej verejnej súťaže:  Nákup a dodávka OOPP  

        

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,  
011 40  Žilina. 
 

Vyplní navrhovateľ: 

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby) 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.). 

 

V ........................ , dňa ............................ 

       ..................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby navrhovateľa 
 a odtlačok pečiatky 
 navrhovateľa 



 

Doklad č. 2  

Čestné vyhlásenie  (k bodu VII. písm.i) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na 
vyhodnotenie )  

Názov obchodnej verejnej súťaže:  Nákup a dodávka OOPP        

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,  
011 40  Žilina. 
 
Vyplní navrhovateľ: 

(Uveďte obchodné meno a adresu sídla, identifikačné údaje navrhovateľa, meno zodpovednej 
osoby, resp. oprávneného zástupcu) 

Čestné vyhlásenie 

Dolu podpísaný oprávnený zástupca čestne vyhlasujem, že:  

1) Navrhovateľ sa oboznámil s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo Výzve  na 
obchodnú verejnú súťaž, ktorú vyhlasovateľ vyhlásil zverejnením na svojom webovom sídle. 
Navrhovateľ vyhlasuje, že tieto podmienky a požiadavky vyhlasovateľa bez výhrad akceptuje. 
 

2) Všetkému, čo bolo vo Výzve na obchodnú verejnú súťaž uvedené, navrhovateľ porozumel a na 
to, čo navrhovateľovi nebolo jasné a zrozumiteľné, využil možnosť inštitútu vysvetľovania v 
čase plynutia lehoty na predkladanie návrhov do predmetnej súťaže.  
 

3) Navrhovateľom všetky predložené doklady/dokumenty sú nepozmenené, pravdivé a úplné. Pri 
stanovení konečnej ceny za predmet súťaže boli navrhovateľom zohľadnené všetky riziká a 
skutočnosti spojené s plnením predmetu súťaže, resp. s plnením predmetu Rámcovej dohody 
vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých 
zmluvných výkonov a uskutočnenie predmetu Rámcovej dohody.  
 

4) Navrhovateľ bude bezodkladne písomne informovať vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, 
ktorá je považovaná za konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu predmetnej 
obchodnej verejnej súťaže. 

 
V ........................ , dňa ............................       ..................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby navrhovateľa 
 a odtlačok pečiatky 
 navrhovateľa 



 

Doklad č. 3  

Čestné vyhlásenie  (k bodu V. výzvy – Špecifikácia predmetu súťaže; a k článku 5, ods. (1) – návrh obchodných 
a zmluvných podmienok RD)  

Názov obchodnej verejnej súťaže:  Nákup a dodávka OOPP  

       

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,  
011 40  Žilina. 
 

Vyplní navrhovateľ: 

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaje, meno zodpovednej osoby) 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že ponúkaný tovar  je tovarom, ktorý spĺňa 

špecifikácie a kvalitatívne požiadavky uvedené v „Podrobnej špecifikácii predmetu obstarávania“ a 

ktorý zároveň vyhovuje požiadavkam vyhlasovateľa.  

Zároveň čestne vyhlasujem, že ponúkaný, resp. dodávaný tovar je tovarom originálnym, novým 

a nepoužitým. Tovar vyhovuje platným všeobecným, bezpečnostným  normám a všeobecne 

záväzným predpisom Slovenskej republiky a EÚ, v tomto prípade Nariadeniu vlády č. 395/2006 

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 

prostriedkov a Nariadeniu vlády č. 35/2008 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP.  

 

 

 

V ........................ , dňa ............................ 

       ..................................................... 

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby navrhovateľa 
 a odtlačok pečiatky 
 navrhovateľa 



Doklad č. 4_1 k návrhu 

Trvanie zmluvného 
vzťahu na dodanie 
tovaru  OOPP OBUV

Finančný objem za tovar v € 
bez DPH 

Odberateľ a kontaktná osoba 
odberateľa

Adresa odberateľa

Rok  2020 január až po vyhlásenie výzvy 

1.

2.

3.

Rok 2019 - január až december 

1.

2.

3.

Rok 2018 január až december 

1.

2.

3.

Rok 2017 - máj až december 

1.

2.

3.

V ..................dňa ..........................
Vypracoval (meno a priezvisko)
Podpis zodpovednej osoby

Zoznam tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti  za predchádzajúce 3 roky  alebo 
za obdobie, za ktoré je dostupné * k návrhu  na nákup a dodávku  OOPP                                                                                    

Skupina č. 1 OBUV 

* Vyhlasovateľ bude sledovať hodnotu poskytnutého tovaru  minimálne  12 123,55  € bez DPH za obdobie spolu. 



Doklač č. 4_2 k návrhu 

Trvanie zmluvného 
vzťahu na dodanie 
tovaru  OOPP ODEV

Finančný objem za tovar  v € 
bez DPH 

Odberateľ a kontaktná osoba 
odberateľa

Adresa odberateľa

Rok  2020 január až po vyhlásenie výzvy 

1.

2.

3.

Rok 2019 - január až december 

1.

2.

3.

Rok 2018 január až december 

1.

2.

3.

Rok 2017 - máj až december 
1.
2.
3.

V ..................dňa ..........................
Vypracoval (meno a priezvisko)
Podpis zodpovednej osoby

Zoznam tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti  za predchádzajúce 3 roky  
alebo za obdobie, za ktoré je dostupné * k návrhu na  nákup a dodávku OOPP                                                                    

Skupina č. 2  ODEV       

* Vyhlasovateľ bude sledovať hodnotu poskytnutého tovaru  minimálne  24 181,58  € bez DPH za obdobie spolu. 



Doklač č. 4_3 k návrhu 

Trvanie zmluvného 
vzťahu na dodanie 
tovaru  OOPP 
OSTATNÉ

Finančný objem za tovar  v € 
bez DPH 

Odberateľ a kontaktná osoba 
odberateľa

Adresa odberateľa

Rok  2020 január až po vyhlásenie výzvy 

1.

2.

3.

Rok 2019 - január až december 

1.

2.

3.

Rok 2018 január až december 

1.

2.

3.

Rok 2017 - máj až december 
1.
2.
3.

V ..................dňa ..........................
Vypracoval (meno a priezvisko)
Podpis zodpovednej osoby

Zoznam tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, resp. druhu a zložitosti  za predchádzajúce 3 roky  
alebo za obdobie, za ktoré je dostupné * k návrhu na nákup a dodávku OOPP                                                                                        

Skupina  č. 3  OSTATNÉ       

* Vyhlasovateľ bude sledovať hodnotu poskytnutého tovaru  minimálne  9 516,90  € bez DPH za obdobie spolu. 



Číslo položky 
podľa Podrobnej 
špecifikácie 
predmetu 
obstarávania 

Interné č. tovaru
Názov tovaru, ktorý zodpovedá 
podrobnej špecifikácii predmetu 

obstarávania 

Označenie 
ponúkaného tovaru 

podľa materiálového 
listu 

MJ

Predpokladaná 
spotreba za 48 

mesiacov v 
MJ 

Jednotková 
cena tovaru za 
1 pár v € bez 
DPH 

Cena celkom v 
€ bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov 

Suma 
DPH v €

Cena celkom v € 
s DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov  

1. 728217747102 Čižmy gumové pár 11
2. 72751001 Gumofilcáky pár 100
3. 727301735 Kožofilcáky – čižmy pár 10
4. nový tovar Obuv členková  pre dispečerov pár 21
5. 727213 Obuv letná nízka pre dispečerov pár 21
6. 7272121 Pracovná obuv členková pár 271
7. 7272124 Pracovná obuv letná - poltopánky pár 165
8. nový tovar Pracovná obuv letná sandále pár 113

0

Podpis zodpovednej osoby, pečiatka  

Tb. 1
Návrh na plnenie kritérií - Oceňovacia tabuľka OOPP pre Skupinu č. 1 - "OBUV" 

V .............. dňa..................

Vypracoval (meno a priezvisko)

Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 

Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 

Suma DPH v € 



Číslo položky  
podľa "Podrobnej 
špecifikácie 
predmetu 
obstarávania"

Interné č. tovaru
Názov tovaru, ktorý zodpovedá Podrobnej 

špecifikácii predmetu obstarávania

Označenie 
ponúkaného 
tovaru  podľa 
materiálového 

listu

MJ
Predpokladaná 
spotreba za 48 
mesiacov v MJ 

Jednotková 
cena tovaru za 
1 ks v € bez 
DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov 

Suma 
DPH v €

Cena celkom v € s 
DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov  

1 715191220120 Čiapka letná ks 180
2 68759502 Čiapka s výstužou ks 108
3 687650035 Čiapka zimná ks 111
4 730400140 Košeľa pre dispečerov – dlhý rukáv ks 35
5 730400141 Košeľa pre dispečerov – krátky rukáv ks 35

6 7161804 Nepremokavý plášť 34

7 73040020 Nohavice pre dispečerov 35

8 71518954 Oblek na zváranie ks 36

9 727123 Polokošeľa dlhý rukáv ks 189
10 nový tovar Polokošela krátky rukáv ks 189
11 71133031 Pracovná vesta zateplená ks 100

Pracovný odev (montérková súprava), v tom 
blúza:

ks

12a) s nohavicami do pása          282   ks ks

12b) s nohavicami na traky         285   ks  ks

13 715005 Pracovný plášť ks 25
14 715880021 Prešívaný kabát ks 52
15 71588015 Reflexná bunda ks 32
16 nový tovar Reflexná bunda predĺžená ks 94
17 715189029 Spodky ks 275
18 71133030 Vesta pre dispečerov 21
19 73040030 Vetrovka letná pre dispečerov 14
20 7307000 Viazanka pre dispečerov 14

0

Podpis zodpovednej osoby, pečiatka  

Tb.  2

Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 

V .............. dňa..................
Vypracoval (meno a priezvisko)

Suma DPH v € 

Návrh na plnenie kritérií - Oceňovacia tabuľka OOPP pre Skupinu č. 2 - "ODEV"

12 567

Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 



Číslo položky 
podľa Podrobnej 
špecifikácie 
predmetu 
obstarávania

Interné č. tovaru
Názov tovaru, ktorý zodpovedá 
podrobnej špecifikácii predmetu 

obstarávania 

Označenie 
ponúkaného tovaru 

podľa materiálového 
listu 

MJ
Predpokladaná 
spotreba za 48 
mesiacov v MJ 

Jednotková 
cena tovaru za 
1 MJ v € bez 
DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov 

Suma 
DPH v €

Cena celkom v € 
s DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 48 
mesiacov  

1 727302 Dielektrické galoše pár 39
2 6871540 Kožená zástera ks 36
3 687636020 Ľadvinový pás ks 78
4 793525522 Ochranné okuliare ks 118
5 6872435 Ochranný štít ks 35
6 68759629 Ochranný štít pletený ks 15
7 7381562-dámska Pracovná kabela pre revízorov ks 29
8 7381562-pánska Pracovná kabela pre revízorov ks 1
9 724913431 Rukavice antivibračné pár 15
10 899100 Rukavice dielektrické pár 160
11 257587740 Rukavice gumené pár 8
12 724913450 Rukavice kožené pár 2721
13 nový tovar Rukavice máčané pár 460
14 2460505 Rukavice ochranné pár 60
15 724913430 Rukavice teplé pár 280
16 72491521 Rukavice zváračské pár 36
17 7151896 Rukávniky zváračské pár 36
18 687155 Zástera pogumovaná ks 2

0

Podpis zodpovednej osoby, 
pečiatka  

Tb. 3

Vypracoval (meno a priezvisko)

Návrh na plnenie kritérií - Oceňovacia tabuľka OOPP pre Skupinu č. 3    "OSTATNÉ"

Cena celkom v € bez DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 

Suma DPH v € 

Cena celkom v € s DPH za predpokladanú spotrebu za 48 mesiacov 

V .............. dňa..................



                              Krycí list  ponuky   
 

Názov predmetu obchodnej 
verejnej súťaže   
 

Nákup a dodávka OOPP 

Navrhovateľ  
 

 

Sídlo alebo miesto podnikania  
 

 

IČO  
 

 

DIČ 
 

 

IČ DPH  
 

 

Zápis v OR 
 

 

Telefón  
 

 

E-mail adresa  
 

 

Bankové spojenie  
 

 

Číslo účtu  
 

 

Oprávnená osoba konať za 
uchádzača  
 

 

Kontaktná osoba uchádzača  
 

 

Telefón a mailová adresa  
 

 

Návrh ponukyv € za  OOPP skupinu č. 
1 Obuv v €  bez DPH * 
 
 

Návrh ponuky v € za  OOPP 
skupinu č. 1 Odev v €  bez DPH * 
 

Návrh ponukyv €  za  OOPP skupinu 
č. 1 Ostatné  v €  bez DPH * 
 

Suma  DPH v € Suma  DPH v €  
 

Suma  DPH v €   
 

Ponuková cena spolu za skupinu v €, 
vrátane DPH  
 
 

Ponuková cena spolu za skupinu v 
€, vrátane DPH  
 

Ponuková cena spolu za skupinu v €, 
vrátane DPH  
 
 
 
 

Podpis osoby oprávnenej konať 
 

 

Titul, meno, priezvisko 
 

 

Funkcia 
 

 

Dátum  
 

 

*vložiť údaj o cene na skupinu tovaru, na ktorý podávate svoj návrh 


