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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:   Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:   
     Ing. Miroslav Popík  popik@olo.sk 
IČO:     00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 

 
2 Predmet obstarávania 

Predmetom obstarávania je dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov 
(ďalej len OOPP) prostredníctvom chránenej dielne a zabezpečenie servisného 
prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. Podrobné vymedzenie predmetu 
obstarávania tvorí časť 3. Opis predmetu obstarávania. 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a to buď na celý predmet zákazky, alebo 
jednotlivo na dodanie OOPP podľa bodu 3.1 alebo na servisný prenájom OOPP podľa 
bodu 3.2 týchto zadávacích podkladov. 

 
3 Zmluva 

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy v prípade dodania OOPP 
prostredníctvom chránenej dielne alebo Zmluvy o dielo v prípade servisného prenájmu 
OOPP. 

 
4 Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 
4.1 Miesto dodania tovaru a služby: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

 
4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania: od 01.11.2014 do 31.10.2017  
 
5 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
- technická časť 
- ekonomická časť 

 
5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikať (výpis z OR), 
• kópiu štatútu chránenej dielne (dodanie OOPP podľa bodu 3.1) 
• referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených dodaní a diel, ktoré sú 

podobné predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. 
V zozname uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok), 
- finančný objem predmetu plnenia (EUR), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených 

informácií, 
• podrobnú technickú špecifikáciu predmetu plnenia podľa požiadaviek uvedených 

v časti 3 týchto zadávacích podkladov, 
• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky, 
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• čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam obstarávania 
- že sa oboznámil s predmetom obstarávania a súhlasí s podmienkami 

obstarávania, 
- o pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke, 
- o neúčasti na iných predkladaných ponukách. 

 
5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto 
zadávacích podkladov, Príloha č.1 – (Tabuľka č.1, Tabuľka č.2) 

• návrh Zmluvy o dielo alebo Rámcovej zmluvy, vrátane príloh, vypracovaný podľa 
časti 5 týchto zadávacích podkladov. 

 
6 Označenie obalov ponúk 
6.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 

uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi: 
• adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
• označenie: „Súťaž – neotvára ť“, 
• označenie názvu súťaže „Dodanie ochranných osobných pracovných 

prostriedkov a zabezpe čenie servisného prenájmu pracovného oble čenia 
pre potreby OLO a.s. “. 

• číslo súťaže: 05-10/2014, 
• kontaktná osoba uchádzača. 

 
7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť do 19.09.2014 12 hod . na adresu Obstarávateľa uvedenú 
v bode 1. 

 
8 Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú 
náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám 
a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch. 

 
9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá 
a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o dielo alebo Rámcovej zmluvy. 
Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené 
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 
 
Objednávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť 
žiadnu z predložených ponúk. 

 
 
10 Uzavretie zmluvy 

 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované 

obchodné podmienky Zmluvy o dielo alebo Rámcovej zmluvy. 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.11.2014. 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 
ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
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2.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v 
technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená 
v eurách, s uvedením ceny bez DPH. 

 
2.2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencii zúčastnených a výšky navrhnutých 

ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
splní požadované požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu 
cenu. 

 
 
ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 

Predmetom obstarávania je dodanie OOPP prostredníctvom chránenej dielne a 
zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. 

 
3.1 Dodanie OOPP  

Dodanie OOPP podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev uvedených 
v Prílohe č.1 – Tabuľka č.1 týchto zadávacích podkladov s dovozom na miesto určenia 
podľa bodu 4.1 týchto zadávacích podkladov. Predpokladané množstvá tovaru 
uvedené v Prílohe č.1 – Tabuľka č.1 nie sú záväzné. 

 
3.1.1 Technicko - kvalitatívne požiadavky  

Predmet  obstarávania ponúkaný uchádzačom musí vyhovovať platným STN EN, ktoré 
prislúchajú k jednotlivým komoditám STN EN 471 a vyhlášky MV SR č. 9/2008 Z.z., 
STN EN 340, STN EN 343, STN EN ISO 20345, STN EN 14058, STN EN ISO 
20345/A1, STN EN ISO 20346/A1, STN EN 388, STN EN 420, STN EN 166, STN EN 
381. 
 
Obstarávateľ požaduje, aby všetky druhy OOPP predložené v ponuke  primerane 
spĺňali náležitosti uvedené v nariadení vlády č. 35/2008 Z.z., ktorými sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP 
a náležitosti uvedené v  nariadení vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych 
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov. 
 
Obstarávate ľ požaduje, aby uchádza či predložili  materiálové listy ( originál alebo 
úradne osvedčené kópie) z ktorých sú vyhotovené jednotlivé druhy predmetu 
obstarávania (uvedené v Prílohe č.2 „Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania“) - 
v slovenskom (štátnom) jazyku. 
 
Obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného 
členského štátu. Obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený 
uchádzačom, ktorý je rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality podľa 
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 

 
Obstarávateľ požaduje predložiť fotografie, alebo katalóg s popisom, prípadne zaslanie 
vzorky ponúkaného OOPP. 

 
Prípadné odvolávky v Prílohe č.2 na konkrétneho výrobcu, zna čku, typ sú 
uvedené len ako príklad, obstarávate ľ akceptuje ekvivalenty. 
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3.2 Zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oble čenia pre potreby OLO a.s. 
 
 
3.2.1 Servisná služba 

Servisná služba obsahuje profesionálne čistenie, účelnú údržbu, opravu a bezplatnú 
výmenu po bežnom opotrebovaní.  
 
Znečistené pracovné oblečenie bude vkladané do zberných skriniek. Zberné skrinky  
budú umiestnené na dopredu dohodnuté miesto tak, aby bol umožnený bezproblémový 
prístup na zabezpečenie dovozu a odvozu pracovného oblečenia. Odvoz znečisteného 
pracovného oblečenia bude potrebné zabezpečiť podľa požiadavky obstarávateľa 
(Prílohe č.2 – Tabuľky č.2 týchto zadávacích podkladov). 
 

3.2.3 Výmena opotrebovaného pracovného oble čenia 
Opotrebované pracovné oblečenie bude obstarávateľ požadovať vymeniť bezplatne. 
Za opotrebované pracovné oblečenie sa bude považovať pracovné oblečenie, ktoré už 
nebude spĺňať funkciu pracovného alebo ochranného odevu. 
 

3.2.4 Zvýšenie stavu 
Zvýšenie stavu bude prebiehať prostredníctvom merania konkrétneho nového nositeľa 
a následným dodaním pracovného oblečenia na jeho meno. 
 

3.2.5 Náhradný odev, skladovanie 
Dodávateľ bude mať vytvorenú vlastnú skladovú zásobu  pracovného oblečenia pre 
zákazníka pre prípad rýchlej potreby alebo pre prípad náhrady pri čistení a ošetrení.   
 
 

3.2.6 Skrinky ur čené na vkladanie čistého a zne čisteného odevu 
Obstarávateľ bude požadovať umiestnenie dostatočného počtu skriniek určených na 
odkladanie vyčisteného a znečisteného odevu pre cca 250 zamestnancov.  
 

3.2.7 Cena 
Obstarávateľ požaduje stanovenie nákladov na jednotlivé položky ako aj celkových 
nákladov formou paušálnej ceny a zabezpečenie poskytovania požadovaných služieb.   
 
V paušálnej cene má byť zahrnuté: 

 
• Označenie menom nositeľa a čiarovým kódom 
• Zistenie potrebnej veľkosti prostredníctvom merania 
• Poskytnutie pracovného oblečenia (nákup a prenájom odevov v zvolenom 

sortimente a rozmeroch) 
• Meranie pracovníkov a prispôsobenie veľkosti odevov 
• Údržba a profesionálne čistenie pracovného oblečenia 
• Opravy pracovného oblečenia 
• Bezplatná výmena po bežnom opotrebovaní 
• Priebežné dopĺňanie pracovných odevov 
• Riešenie fluktuácie (možnosť zvýšenia a zníženia počtu kusov v prenájme) 
• Dostatočné skladové zásoby na obnovu a dopĺňanie v požadovanom rozsahu 

pracovných odevov v obehu 
• Certifikácia odevu 
• Logá na odevy 
• Zabezpečenie a výmeny skriniek 
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• Náklady na balenie, nakládka, vykládka 
• Doprava 

 
ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 

 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania 
bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR bez DPH. 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 
SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených 
v Prílohe č.1 - Tabuľka č.1, Tabuľka č.2. Uchádzač ku každej oceňovanej položke 
uvedie aj jednotkovú cenu.  
Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená súčtom 
súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.  
Takto vyplnená Príloha č.1 bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo alebo 
Rámcovej zmluvy. 
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že 
k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.  
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH 
a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

 
Celková cena podľa  súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré 
môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov 
súvisiacich s dodaním predmetu obstarávania, t. j. licenčné poplatky, poistenie, 
poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa 
INCOTERMS 2000 - DDP. 

 
 
ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. 
požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti 
objednávateľa a pod.) ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo alebo 
Rámcovej zmluvy. 

 
Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu obstarávania podľa bodu 3.1. týchto 
zadávacích podkladov nasledovnú povinnú klauzulu, ktorá bude uchádzačmi 
zapracovaná do návrhu Rámcovej zmluvy. 
 
V prípade záväznej cenovej ponuky iného dodávateľa, ktorý ponúkne ten istý predmet 
zmluvy za výhodnejších podmienok, bude objednávateľ o tejto skutočnosti písomne 
informovať dodávateľa. Zároveň bude dodávateľ vyzvaný na prehodnotenie podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy s tým, že ak v lehote 1 mesiaca od výzvy nebudú 
dodávateľom ponúknuté podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú výhodnosť pre 
objednávateľa pri dodržaní stanovených technických požiadaviek, môže tento 
vypovedať túto zmluvu s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom táto začne plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
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ČASŤ 6 - PRÍLOHY 
 
6.1. Príloha č.1  Tabuľka č.1 - Dodanie OOPP prostredníctvom chránenej dielne 
    Tabuľka č.2 - Servisný prenájom pracovného oblečenia 
6.2. Príloha č.2  Špecifikácia predmetu obstarávania 
6.3. Príloha č.3  Požadovaný dizajn OOPP pre OLO a.s. 
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6.1. Príloha č.1 
 
Tabuľka č.1 - Dodanie OOPP prostredníctvom chránenej dielne 
 
 
 
 

P.Č. v 
zmysle  
Prílohy 
č.2 

Názov tovaru MJ Predpokladaný 
odber / MJ 

Interval 
odberu 

Jednotková 
cena 

v € bez 
DPH 

Celková 
cena 

v € bez 
DPH 

1 Obuv letná - závozníci pár 150 1 x ročne    
2 Obuv letná - vodiči pár 100 1 x ročne    
3 Obuv zimná - závozníci pár 150 1 x ročne    
4 Obuv zimná - vodiči pár 100 1 x ročne    
5 Reflexná vesta, sieťovaná ks 500 1 x ročne   

6 Zateplená pracovná bunda 
4 v 1 

ks 250 1 x za 4 roky   
 

7 Zateplené pracovné 
nohavice 

ks 250 1 x za 4 roky  
 

8 Montérková súprava komplet 250 2 x ročne    
9 Zimná čiapka ks 100 1 x ročne    
10 Letná čiapka ks 400 1 x ročne    
11 Flanelová košeľa ks 600 1 x ročne    
12 Tričko s krátkym rukávom ks 500 1 x ročne    
13 Nepremokavý odev komplet 300 1 x za 2 roky    
14 Ochranný štít ks 50 1 x za 2 roky    
15 Zástera kyselinovzdorná ks 50 1 x ročne    
16 Rukavice latexové pár 1000 1 x ročne    
17 Respirátor ks 100 1 x ročne    

18 Rukavice šité z 
bavlneného úpletu 

pár 100 1 x ročne   
 

19 Ochranné okuliare ks 100 1 x ročne    
20 Prilba ochranná ks 50 1 x za 4 roky    
21 Rukavice máčané pár 900 1 x ročne    
22 Rukavice povrstvené pár 100 1 x ročne    
23 Pracovné rukavice - letné pár 4000 1 x ročne    
24 Pracovné rukavice - zimné pár 3000 1 x ročne    

SPOLU 
  

 
 
 
 
 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty. 
Predpokladané množstvá tovaru uvedené v Tabuľke č.1 nie sú záväzné. 
Všetky druhy OOPP predložené v ponuke  musia spĺňať technicko - kvalitatívne požiadavky 
uvedené v bode 3.1.1  týchto zadávacích podkladov.
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Tabuľka č.2 - Servisný prenájom pracovného oblečenia. 
 
 
 

P.Č. Názov 

Číslo 
položky 
v zmysle 
Prílohy 
č.2 

Materiál Druh 
textílie 

Interval 
výmeny 

Výbava v 
ks/pracovník  

Počet 
pracovníkov  

Počet ks 
v obehu 

Cena v 
EUR/ks/týžde ň 

bez DPH 

Celková suma 
v €/týžde ň 
bez DPH 

1 Montérková 
súprava 

8 
65%PES/35%BW bunda 1 x za týždeň 3 250 750   

65%PES/35%BW nohavice 1 x za týždeň 3 250 750   

 
Celkový náklad v EUR bez DPH / týžde ň:  

Celkové ro čné náklady na jedného pracovníka:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty. 
V paušálnej cene musia byť zahrnuté všetky náklady v zmysle bodu 3.2.7  zadávacích podkladov. 
Všetky druhy OOPP predložené v ponuke  musia spĺňať technicko - kvalitatívne požiadavky uvedené v bode 3.1.1  týchto zadávacích 
podkladov. 
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6.2. Príloha č.2 
 
Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania 
Prípadné odvolávky na konkrétneho výrobcu, zna čku, typ sú uvedené len ako príklad, obstarávate ľ akceptuje ekvivalenty. 
 
 

P.Č. Názov tovaru Popis tovaru Obrázok 
(ilustra čný) MJ Norma Trieda 

ochrany 

Priemerná 
doba 

použite ľnosti  
(starnutie) 

v mesiacoch 

1 Obuv letná -
závozníci 

Členková bezpečnostná obuv 
celokožená s oceľovou špicou 
a stielkou proti prepichnutiu,  zvršok: 
lícová hovädzinová useň, hydrofóbna, 
podšívka: textília Mesh s absorpčnou 
schopnosťou, vkladacia anatomicky 
tvarovaná stielka s gélovou pätou 
a bambusovým vláknom, antistatická, 
podrážka PU/guma, do 300°C 
olejuvzdorná, antistatická, 
protišmyková, dvojzložkový nástrek.  

 

pár  EN ISO: 20345 S3 SRC, HRO  Min. 24 

2 Obuv letná -
vodi či 

Pracovná poltopánka bez oceľovej 
špice s antistatickou a protišmykovou 
PU/PU podrážkou rezistentnou voči 
pohonným hmotám, absorpcia 
energie v päte, zvršok z priedušnej 
kože. 

 

pár  EN ISO: 20347 O1 SRC Min. 24  
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3 Obuv zimná - 
závozníci 

Bezpečnostná zateplená vysoká obuv 
s oceľovou špicou a stielkou proti 
prepichnutiu, podrážka antistatická, 
protišmyková, rezistentná voči 
pohonným hmotám, absorpcia 
energie v päte, vodeodolný zvršok 
z priedušnej kože. 

 

pár EN ISO: 20345 S3 CI, SRC Min. 24 

4 Obuv zimná -
vodi či 

Členková pracovná obuv celokožená 
bez oceľovej špice, zvršok: lícová 
hovädzinová useň, podšívka: textilie 
Cambrella s absorpčnou 
schopnosťou, vkladacia anatomicky 
tvarovaná stielka, antistatická 
potiahnutá Cambrellou, podrážka 
PU/PU, olejuvzdorná, antistatická, 
protišmyková, nepíšuca, dvojzložkový 
nástrek, kožušinové zateplenie. 

 

pár EN ISO: 20347 O1 FO, CI, 
SRC 

Min. 24 

5 Reflexná vesta, 
sieťovaná 

Vesta zo sieťoviny s menovkou pre 
teplé pracovné prostredie. V pravo 
hore je umiestnená priehľadná kapsa 
na menovku. Reflexné vesty sú 
vyrobené z materiálu polyester. 
Nastaviteľné zapínanie na suchý zips. 

 

ks EN 471 
 

trieda 1:2 
 Min. 24 
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6 
Zateplená 

pracovná bunda  
4 v 1 

Pracovná bunda výstražná - 
priedušná a nepremokavá. Poskytuje 
ochranu proti vlhkému a 
nepriaznivému počasiu. Súčasťou je 
obojstranná vesta, ktorú je možné 
nosiť samostatne.  
 
Zloženie: Bunda: 100% 
Polyester,priedušný 300D Oxford 
Weave s úpravou odpudzujúcou 
špinu, PU poter 190g. 
Podšívka: Nylon 60g 
Vesta: Pri nosení udržuje teplo z 
jednej aj z druhej strany. Zloženie: 
100% polyester, priedušný 300D 
Oxford Weave s úpravou 
odpudzujúcou špinu, PU poter 190g. 
Podšívka: 65% polyester / 35% 
bavlna/ zateplenie 200g. 

 

 

ks 
EN471 
EN 343 

 

TRIEDA 3:2 
TRIEDA 3:1 

 
Min. 24 

7 
Zateplené 
pracovné 
nohavice 

Výšivka OLO dole na ľavej nohavici, 
medzi žltou kombináciou a reflexným 
pásom. Menovka na náprsenkovom 
vrecku so zipsom špirálovým (YKK). 2 
spodné vrecká, bez zapínania. 
Sedlové vrecko vľavo, bez zapínania. 
Metr. vrecko vpravo, bez zapínania. 
Rázporok so zipsom špirálovým 
(YKK). S elastickými trakmi a 
plastovými sponami (YKK). S bočnou 
elastickou vsadkou. Ukončenie so 
spodnou obrubou a s 2 reflexnými 
pásmi dole na nohaviciach (3M). 
Základný materiál 65%PES/35%BW, 
240 g/m², Zateplenie 150g. Farebné 
prevedenie podľa Prílohy č.3 

 
 

   

ks EN471  Min. 24 

Ilustračný obrázok 
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8 Montérková 
súprava 

Blúza 
Výšivka OLO na náprsnom vrecku. 
Ukončenie s páscom, vzadu na 
prestavenie so sp. gombíkom (YKK 
13 mm). Náprsné vrecká so 
zapínaním na sp. gombíky (YKK 13 
mm). 2 spodné vrecká bez zapínania. 
Predné zapínanie so sp. gombíkmi 
(YKK s légou). Ukončenie rukáva 
s manžetou, so sp. gombíkom (YKK 
13 mm). S reflexným pásom hore na 
rukávoch (3M). Základný materiál 
65%PES/35%BW, 240 g/m². Farebné 
prevedenie podľa Prílohy č.3 
 
Nohavice: 
Výšivka OLO dole na ľavej nohavici, 
medzi žltou kombináciou a reflexným 
pásom. Menovka na náprsenkovom 
vrecku so zipsom špirálovým (YKK). 2 
spodné vrecká, bez zapínania. 
Sedlové vrecko vľavo, bez zapínania. 
Metr. vrecko vpravo, bez zapínania. 
Rázporok so zipsom špirálovým 
(YKK). S elastickými trakmi a 
plastovými sponami (YKK). S bočnou 
elastickou vsadkou. Ukončenie so 
spodnou obrubou a s 2 reflexnými 
pásmi dole na nohaviciach (3M). 
Základný materiál 65%PES/35%BW, 
240 g/m². Farebné prevedenie podľa 
Prílohy č.3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

komplet EN471   Min. 24  

Ilustračný obrázok 
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9 Zimná čiapka Pletená čiapka, 100% akryl, čiernej 
farby. 

 
 

 

ks   

Slúži na 
ochranu proti 
poveternostný
m podmienkam  

Min. 24 

10 Letná čiapka 

Šiltovka, 100% bavlna, regulácia 
veľkosti pomocou suchého zipsu,  na 
bočnej strane vyšívané logo. 
 
Farebné prevedenie podľa Prílohy č.3 

 
 
 

 

ks   

Slúži na 
ochranu proti 
poveternostný
m podmienkam  

Min. 24 

11 Flanelová 
koše ľa 

Flanelová košeľa, 100% bavlna, na 
prednom diely vrecko. 

 

 

ks EN 340 

Odev vhodný 
do 

chladnejšieho 
počasia 

Min. 24 

Ilustračný obrázok 

Ilustračný obrázok 

Ilustračný obrázok 



Súťaž – Dodanie OOPP a zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. 
 

 
 

 
05-10-2014 - Dodanie OOPP a zabezpečenie servisného prenájmu pracovného oblečenia pre potreby OLO a.s. 

15

 12 Tričko krátky 
rukáv 

 
Tričko s krátkym rukávom s „V“ 
výstrihom šedej farby s logom OLO na 
hrudi. 
Materiál: 100% bavlna, 150-155g/m2 
  
Farebné prevedenie podľa Prílohy č.3 
 

 

 
 

 

ks   Celoročný 
odev  Min. 24   

13 Nepremokavý 
odev 

Reflexný nepremokavý odev (bunda + 
nohavice do pása)  farby s reflexnými 
pásmi. 
Bunda: Odev do dažďa s kapucňou 
do dažďa, zapínanie  na cvoky, dve 
kryté vrecká vodeodolný materiál, 
PVC/polyester, 350 g/m² Nohavice: 
Do pása, do dažďa guma v páse, 
nastaviteľná šírka nohavíc, 
vodeodolný materiál, PVC/polyester, 
350 g/m²  

 

 

           

komplet EN 471 
EN 343 

Trieda 2:2 
 Min 24 

14 Ochranný štít 

 
Ochranný štít s rozmermi 20x290 mm 
z číreho PMMA hrubého 2mm 
s hlavovým nosičom, je určený na 
ochranu tváre a očí pred nárazom 
pomaly letiacich častíc s dopadovou 
energiou max. 0,56 J, umožňuje 
súčasné použitie s dioptrickými 
okuliarmi. 
 

 

ks 

 
 
 
 
 

EN 166 

 
 

Základná 
ochrana očí a 

tváre proti 
časticiam 

 
 
 
 
 

Podľa opotrebenia 

Ilustračný obrázok 

Ilustračný obrázok 
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15 Zástera 
kyselinovzdorná  

Kyselinovzdorná zástera 
s náprsenkou, odolná voči 
priepustnosti odskúšaných chemikálií, 
materiál: bavlna/jednostranný, nános: 
Ségl Optimit druh: SL-043. 

 

ks 

 
 
 

EN 13034, EN 
340 

 
 

Ochrana proti 
chemikáliám 
typu 6 a typu 

PB [6] 

 
 
 
 

Podľa opotrebenia 

16 Rukavice 
latexové 

Jednorázové latexové pudrované 
rukavice 

 

pár 

 
 
 
 

EN 420 

 
 
 

Minimálne 
riziká 

 
 
 
 

Jednorázové 

17 Respirátor 
Tvarovaný respirátor s výdychových 
ventilom do 10x NPK, proti pevným 
časticiach a kvapalným aerosólom. 

 

ks 

 
 
 
 

EN 149 

 
 
 
 

P2 

 
 
 

Jednorázový 
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18 
Rukavice šité z 

bavlneného 
úpletu 

Rukavice šité z bavlneného úpletu, 
s PVC terčíkmi v dlani a na prstoch, 
pružinkou na hornej časti zápästia 

 

pár 

 
 
 

EN 420 
EN 388 

 
 
 
 

0110 

 
 
 

Podľa opotrebenia 

19 Ochranné 
okuliare 

Ochranné okuliare s čírym 
polykarbonátovým  panoramatickým 
zorníkom triedy F, vhodná i na 
dioptrické okuliare 

 

ks 

 
 
 

EN 166 

  
 
 

Podľa opotrebenia 

20 Prilba ochranná 

Ľahká polyetylénová fazetová 
škrupina s predĺžením nad zátylkom, 
zavesená v štyroch bodoch na 
textilných pásikoch, veľkosť 
nastaviteľná 52-62, celková hmotnosť 
310g, na prácu do -30°C 

 

ks 

 
 
 
 

EN 397 1 náraz na 
vrchol prilby s 
5 kg záťažou z 

výšky 1m 

 
 
 

4 roky od výroby 

21 Rukavice 
máčané 

Modré rukavice šité z bavlneného 
úpletu, celomáčané v nitrile, 
s pružnou manžetou 

 

pár EN 420 
EN 388 4211 Podľa opotrebenia 
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22 Rukavice 
povrstvené 

Pletené, bezšvové nylonové rukavice 
s vrstvou mikroporézneho nitrilu 
v dlani a na prstoch a pružným 
nápletom 

 

pár EN 420 
EN 388 3132 Podľa opotrebenia 

23 Pracovné 
rukavice - letné 

Ochranné rukavice proti mechanickým 
rizikám, 5-prstové. Ochranná rukavica 
je vyseknutá a zošitá zo 
samostatných dielcov. Rukavice sú 
vyrobené z lícovej ustne - dlaňová 
časť, chrbtová časť zo štiepenkovej 
ustne a manžeta je z povrstvenej 
textílie. 

 

pár   

  

Podľa opotrebenia  

24 Pracovné 
rukavice - zimné  

Ochranné rukavice proti mechanickým 
rizikám, 5-prstové. Ochranná rukavica 
je vyseknutá a zošitá zo 
samostatných dielcov. Rukavice sú 
vyrobené z lícovej ustne - dlaňová 
časť, chrbtová časť zo štiepenkovej 
ustne, podšívka z bavlnenej textílie a 
manžeta je z povrstvenej textílie. 

 

pár   

  

Podľa opotrebenia  

 


