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Pražská 11, 811 04 Bratislava 
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V Ý Z V U  

na predloženie ponuky v prieskume trhu  
 
 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Ochranné pracovné pomôcky 
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I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: OVOZELA, družstvo  

Sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava 

IČO: 47 257 971 

web: www.ovozela.sk 

 

Kontaktná adresa: PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 

 Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Róbert Janík 

Tel: +421 2 54653904 

e-mail: rjanik@p-m.sk 

  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2 PREDMET SÚŤAŽE 

2.1 Názov predmetu zákazky:  

Ochranné pracovné pomôcky 

2.2 Opis predmetu zákazky:  

2.2.1 Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 3 tejto výzvy. 

Pokiaľ zo špecifikácie predmetu vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých 
alebo vyšších parametrov, ako je uvedené v špecifikácii predmetu. 

2.2.2 Spoločný slovník obstarávania CPV:  
18141000-9 Pracovné rukavice 
18424300-0 Jednorazové rukavice 
33735100-2 Ochranné okuliare 

2.2.3 Termín dodania: do 12 mesiacov odo dňa podpísania Rámcovej zmluvy. Dodávka bude uskutočnená 
počas platnosti Rámcovej zmluvy na základe samostatných objednávok. 

2.2.4 Miesto dodania:  

- Farma Handlová, AGRO RYBIA FARMA, o. z., Štrajková 1, 972 51 Handlová 

- Farma Nováky, AGRO GTV, o. z., Lehotská 50, 972 71 Nováky (skleníkové hospodárstvo, časť 
Laskár),  

- Farma Kameničany s. r. o., 018 54 Kameničany 200 

- Farma Veľké Zlievce, Salemix s. r. o., 991 23 Veľké Zlievce 251 

2.2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 34 225,00 EUR bez DPH. 

3 OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PLNENIA 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude podpísaná Rámcová zmluva na dodanie predmetu zákazky 
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“).  

3.2 Predmet súťaže bude financovaný z prostriedkov obstarávateľa a spolufinancovaná z verejných 
prostriedkov (Organizácia výrobcov – sektor ovocia a zeleniny). Úhrada za predmet zákazky bude 
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. 
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4 PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

4.1.1 uchádzač nebol (ani on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 
dozorného orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný 
čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe,  

4.1.2 uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4.1.3 uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  

4.1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 

4.1.5 uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

4.1.6 uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

4.1.7 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

4.1.8 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

5 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

5.1 Nevykonáva sa, resp. je možné po telefonickej dohode zabezpečiť na vyžiadanie uchádzača. 

6 OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom (oskenované doklady) bude obsahovať: 

6.1.1. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle článku 4 tejto výzvy:  

6.1.2.1 Podmienky uvedené v bodoch 4.1.1 až 4.1.8 (s výnimkou bodu 4.1.5.) uchádzač 
preukáže predložením Čestného vyhlásenia o splnení podmienok účasti týkajúcich 
sa osobného postavenia. Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
výzvy. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými konať 
v mene uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na tieto úkony. Ak ponuku predkladá 
skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen 
skupiny samostatne. 

6.1.2.2 Podmienku uvedenú v bode 4.1.5. o oprávnení podnikať v oblasti súvisiacej s plnením 
predmetu zmluvy, uchádzač preukáže aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. 
Týmto dokladom je napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, 
iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. 

6.1.2. Podpísaný Formulár pre prieskum trhu podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorýmusí byť podpísaný 
osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na tieto 

 
46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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úkony. 

6.1.3. technický list/špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (Podľa prílohy č. 3 tejto výzvy), ktoré 
mieni uchádzač dodať. 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnomocnený zástupca skupiny uchádzačov predloží: 

6.2.1 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny uchádzačov. 

6.2.2 Plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
uchádzačov. 

6.3 Predloženie ponuky 

6.3.1 Uchádzač predloženým svojej ponuky vyhlasuje, že: 

 súhlasí s podmienkami súťaže na predmet zákazky „Ochranné pracovné pomôcky“, ktoré určil 
obstarávateľ, OVOZELA, družstvo, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, vo výzve na 
predkladanie ponúk,  

 všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, a 

 predkladá iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku. 

7 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

7.1 Uchádzač doručí ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: rjanik@p-m.sk .  

Do predmetu správy uvedie: „OPP – NEOTVÁRAŤ“. 

7.2 Lehota na predkladanie ponúk je do 26. 08. 2020 do 12:00 hod. 

7.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.09.2020. 

8 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné. 

8.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

8.2.1 obsahujú doklady/ náležitosti uvedené v článku 6 tejto výzvy,  

8.2.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v tejto výzve. 

8.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

9 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.2 a 8.3, budú 
vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 9.2 a Prílohe č. 2 tejto výzvy.  

9.2 Kritérium na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena v Eur bez DPH. 

9.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.4 Uchádzač nemá právo si uplatniť u obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so 
zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím obstarávateľa. 

10 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

10.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

10.3 Uchádzač predložením ponuky zároveň vyhlasuje, že súhlasí, že obstarávateľ bude spracúvať jeho 
osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre účely plnenia tejto Výzvy. 
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II PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 ČESTNÉ VYHLÁSENIA 
 

Obchodné meno: 
 

sídlo/miesto podnikania: 
 

IČO: 
 

 

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača vyhlasujem, že: 

 

o ako uchádzač som nebol (ja, ani štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný 
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný 
čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

o ako uchádzač nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

o ako uchádzač nemám evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu,  

o ako uchádzač nebol na môj majetok vyhlásený konkurz, nie som v reštrukturalizácii, nie som v likvidácii, 
ani nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 

o ako uchádzač nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

o ako uchádzač som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

o ako uchádzač som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Ako 
uchádzač som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených 
v tomto vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, prepadnutie zábezpeky v prípade, že je 
požadovaná), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

V......................... dňa............... .................................................................. 
meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby 

 
46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny uchádzačov* 

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „Ochranné pracovné pomôcky“, ktorú vyhlásil 
obstarávateľ, OVOZELA, družstvo, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, predkladáme spoločnú 
ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

Člen 1: Člen 2: 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 
 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby 
Zmluva bola uzatvorená medzi obstarávateľom a splnomocneným zástupcom skupiny uchádzačov, 
ktorým je   ........................................................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle výzvy (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú 
obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

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

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 
  

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

*Ak nevytvárate skupinu uchádzačov, tento doklad nepredkladáte. 
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PRÍLOHA 2 SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo súťaže vylúčené. 
Obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez 
DPH. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH. Poradie 
ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač ponúkanú cenu uvedie do Formulára pre prieskum trhu, ktorý je súčasťou  tejto výzvy. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

 Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

 Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou. 
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Obchodné meno uchádzača:   IČO:   

Kontaktná 
osoba: 

  

 Adresa:   
IČ DPH:   Tel:   

 IBAN:   Email:   

   
      

P. 
č. 

Názov tovaru Miesto dodávky 
Predpokladaný 
počet a veľkosť 

Celkový 
počet za 
položku 
(ks/bal) 

Celkový 
počet spolu 

za 
OVOZELU 

Jednotková 
cena v Eur 
bez DPH 

Celková 
cena za 
položku 

v Eur bez 
DPH 

Poznámka 

1 Jednorazový návlek na obuv  
Farma Kameničany 5 bal 8 

608   0,00   Farma Veľké 
Zlievce 

600 bal 600 

2 
Jednorazový vysoký návlek na 
obuv zakončený gumičkou s 
protišmykovou úpravou 

Farma Kameničany 800 ks 500 500   0,00   

3 Okuliare Farma Kameničany 10 ks 10 10   0,00   

4 
Overal - jednorazový ochranný 
odev s kapucňou 

Farma Handlová 5 5 

525   0,00   Farma Nováky 20 ks 20 

Farma Kameničany L – 200 ks 500 

5 
Protiporezný rukávnik s 
otvorom na palec a najvyšším 
stupňom proti porezu č.5  

Farma Kameničany 30 ks 30 30   0,00   

6 Respirátor 3M 9312 Farma Kameničany 100 ks 100 100   0,00   

7 Skladací respirátor triedy P2 Farma Kameničany 180 ks 180 180   0,00   

8 Vodeodolná pracovná zástera Farma Kameničany 1 ks 1 1   0,00   

9 Pracovné rukavice ,nitrilové 
Farma Veľké 
Zlievce 

600 bal 600 600   0,00   

10 
Rukavice jednorázové - 
nepudrované, zhotovené 
z nitrilu 

Farma Kameničany 600 bal  600 

1300   0,00   
Farma Nováky 700 bal 700 
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11 
Rukavice SEMPERGUARD 
XPERT   

Farma Nováky 800 bal 800 
835   0,00   

Farma Handlová 35 bal 35 

12 Pracovné rukavice ATG  
Farma Nováky 

č. 10 (XL) - 60 
párov 

60 
65   0,00   

Farma Handlová 5 párov 5 

13 Pracovné rukavice 
Farma Veľké 
Zlievce 

15 000 párov  15 000 15 000   0,00   

14 
Rukavice z polyuretanu - 
pletené  

Farma Nováky 

č. 7 - 400 párov 
č. 8 - 300 párov 
č. 9 - 200 párov 
č. 10 - 50 párov 

950 950   0,00   

15 Rukavice z polyuretánu Farma Kameničany 150 párov 150 150   0,00   

16 
Rukavice pracovné 
kombinované 

Farma Kameničany 20 párov /rok 20 20   0,00   

17 
Rukavice šité z jemnej lícovej 
kozinky v dlani 

Farma Kameničany 30 párov 30 30   0,00   

Celková cena v Eur bez DPH   0,00   

Celková cena v Eur s DPH   0,00   

   
      

   
      

 V .................................. dňa: ....................... 
  .............................................  

   
  pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby  
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PRÍLOHA Č. 3 – ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU 

 

P.č. Názov tovaru Špecifikácia 

Špecifikácia 
predmetu 
ponúkaná 

uchádzačom 

Miesto 
dodávky 

Predpokladaný 
počet a 
veľkosť 

Celkový počet 
za položku 

(ks/bal) 

Celkový 
počet spolu 

za OVOZELU 

1.  

Jednorazový návlek na obuv  

 
Ilustračný obrázok 

Návlek na obuv,  jednorazový,  
modrý 
materiál: 100% polyethylen, 
Gramáž: 5 g/m2,  hrúbka: 
0,10mm,  veľkosť: 15 x 41cm 
Balenie - 100 ks. 
(TONK) 

 Farma 
Kameničany 

8 bal 8 

608 
Farma Veľké 
Zlievce 

600 bal 600 

2.  

Jednorazový vysoký návlek na 
obuv zakončený gumičkou s 
protišmykovou úpravou 

 
Ilustračný obrázok 

Hrúbka materiálu 0,06mm, 
vodeodolný,  
Rozmer 47 x 38 cm,  
Materiál: 100% polyetylen,  
Hrúbka 0,06 mm  
(TYVEK) 

 

Farma 
Kameničany 

500 ks 500 500 

3.  

Okuliare 

 
Ilustračný obrázok 

Číry zorník, priame vetranie, 
vhodné i cez dioptrické okuliare,  
optická trieda : 1  
mechanická pevnosť : BT  
farba : číra 

 

Farma 
Kameničany 

10 ks 10 10 
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4.  

Overal - jednorazový ochranný 
odev s kapucňou 

 
Ilustračný obrázok 

V kapucni, v koncoch rukávov a 
nohavíc sú elastické gumičky. 
Zapínanie na zips. Overal chráni 
iba pred minimálnymi rizikami, 
napr. znečistenie odevu  
Materiál : 100% polypropylén, 
netkaná textília,  
Veľkosť: M - 3XL;  
Farba: biela,  
Norma: EN 340  
(MINTO) 

 Farma 
Handlová 

5 5 

525 

Farma Nováky 20 ks 20 

Farma 
Kameničany 

L – 200 ks 500 

5.  

Protiporezný rukávnik s otvorom 
na palec a najvyšším stupňom 
proti porezu č.5  

 
Ilustračný obrázok 

Ddĺžka rukávnika 35 cm  
Materiál: 55% aramid (para 
aramid), 25% modakryl, 20% 
sklenené vlákno 
Norma: EN 420, EN 388 
(2,5,4,4,F) 
Kategória: CAT 2  
(CXS CIRU) 

 

Farma 
Kameničany 

30 ks 30 30 

6.  

Respirátor 3M 9312 

 
Ilustračný obrázok 

Skladací respirátor triedy FFP1 s 
patentovaným výdychovým 
ventilkom, nastaviteľná nosná 
svorka, vysoko účinný, 
nastaviteľné remienky, 
hygienické individuálne balenie 
Norma: EN 149 

 

Farma 
Kameničany 

100 ks 100 100 
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7.  

Skladací respirátor triedy P2 

 
Ilustračný obrázok 

Skladaný respirátor s 
výdychovým ventilom, filtračné 
médium je z polypropylénu, 
funguje na báze elektrostatiky, 
vnútorná a vonkajšia vrstva je z 
SMS textílie/polypropylénu, 
nosná svorka a dvojitý pásik z 
prírodnej gumy zabezpečujú 
vynikajúcu tesnosť, mäkká nosná 
pena. 
Parametre: 
ochrana: 4,5 x NPK/OEL 
materiál: textil/polypropylén 
norma: EN 149  

 

Farma 
Kameničany 

180 ks 180 180 

8.  

Vodeodolná pracovná zástera 

 
Ilustračný obrázok 

materiál: PVC /100%polyester/  
veľkosť: UNI (rozmer 90x120 cm) 
Norma: EN340 

 

Farma 
Kameničany 

1 ks 1 1 

9.  

Pracovné rukavice ,nitrilové 

 
Ilustračný obrázok 

Jednorázové rukavice, 
nepudrené. Zdrsnené končeky 
prstov poskytujú dobré pohodlie a 
citlivosť pre jemnú a presnú 
manipuláciu. Bez latexu. Vhodné 
pro krátkodobý kontakt s 
potravinami.  
100 ks/bal 
(STERN) 

 

Farma Veľké 
Zlievce 

600 bal 600 600 
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10.  

Rukavice jednorázové - 
nepudrované, zhotovené z nitrilu 

 
Ilustračný obrázok 

Rukavice sú atestované pre 
priamy styk s tukovými 
potravinami.  
V balení je 100 ks 
Využitie rukavíc: Vhodné pre 
všeobecnú prácu a manipuláciu v 
potravinárskom a hygienickom 
prostredí  
Veľkosť (7)S - (10)XL  
Farba: modrá  
Norma: EN 420:2003+A1:2009  
(SPOONBIL) 

 

Farma 
Kameničany 

600 bal  600 

1 300 

Farma Nováky 700 bal 700 

11.  

Rukavice SEMPERGUARD 
XPERT   

 
Ilustračný obrázok 

Jednorazové extra hrubé, 
mechanicky odolné ochranné 
nitrilové rukavice Semperguard 
XPERT. Nepúdrované s textúrou. 
Dermatologicky bezchybné.  
Hrúbka dlane: 0,13 mm  
Dlžka: 240 mm  
Materiál: nitril  
Norma: EN 455, EN 374-2, EN 
374-3  
Veľkosť: 7-10  
Balenie: 100 ks  

 
Farma Nováky 800 bal 800 

835 
Farma 
Handlová 

35 bal 35 

12.  

Pracovné rukavice ATG  

 
Ilustračný obrázok 

Najtenšie a najľahšie 
polomáčané rukavice MAXIFlex s 
terčíkmi pre situácie, v ktorých sa 
vyžaduje extrémna obratnosť a 
cit  
Veľkosť: 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Kategórie: Suché prostredie 
Norma: EN 388 
Máčanie: Nitrilová pena 
Úplet: nylon / lycra 
Hrúbka dlane: 0,9 mm 
Dĺžka: 250 mm  
(MAXIFLEX ELITE 34-244) 

 
Farma Nováky 

č. 10 (XL) - 60 
párov 

60 

65 
Farma 
Handlová 

5 párov 5 
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13.  

Pracovné rukavice 

 
Ilustračný obrázok 

Pletené, bezšvové, nylonové 
rukavice s tenkou vrstvou 
polyuretánu v dlani a na prstoch a 
pružnou manžetou. 
Veľkosti: 6 -11 
Farba: biela 
(BUNTING) 

 

Farma Veľké 
Zlievce 

15 000 párov  15000 15 000 

14.  

Rukavice z polyuretanu - pletené  

 
Ilustračný obrázok 

Majú pružnú manžetu. 
Rukavice sú máčané v tenkej 
vrstve polyuretánu na dlani a na 
prstoch. Úroveň odolnosti proti 
prerezaniu - 1.  
Materiál: Nylonový úplet.  
Máčanie - dlaň a prsty: polyuretan.  
Využitie rukavíc: vhodné pre 
všeobecnú manipuláciu a prácu. 
Norma: EN 420:2003, EN 
388:2003 - 4131 –  
(BUNTING EVOLUTION) 

 

Farma Nováky 

č. 7 - 400 párov 
č. 8 - 300 párov 
č. 9 - 200 párov 
č. 10 - 50 párov 

950 950 

15.  

Rukavice z polyuretánu 

 
Ilustračný obrázok 

Rukavice sú pletené, bezšvové, 
nylonové. Majú pružnú manžetu. 
Rukavice sú máčené v tenkej 
vrstve polyuretánu v dlani a na 
prstoch.  
Úroveň odolnosti proti prorezu - 1 
Materiál - nylonový úplet; máčanie 
- dlaň a prsty: polyuretán  
Využitie rukavíc: vhodné pre 
všeobecnú manipuláciu a prácu 
Veľkosť: 6(XS) - 11(XXL),  
Farba: biela, čierna  
Norma: EN 420:2003, EN 
388:2003-4131  
(BRITA CXS) 

 

Farma 
Kameničany 

150 párov 150 150 
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16.  

Rukavice pracovné kombinované 

 
Ilustračný obrázok 

Rukavice s podšívkou v dlani,  
Materiálové zloženie: dlaň - 
hovädzia štiepenka, chrbát ruky a 
manžeta - bavlnená tkanina  
(GULL) 

 

Farma 
Kameničany 

20 párov /rok 20 20 

17.  

Rukavice šité z jemnej lícovej 
kozinky v dlani 

 
Ilustračný obrázok 

Rukavice biele bavlnené tkaniny na 
chrbáte a manžetou na suchý zips,  
Veľkost 7 – 11 
Farba: biela  
(PELICAN CERVA) 

 

Farma 
Kameničany 

30 párov 30 30 

 

Poznámka: 

Pokiaľ zo špecifikácie predmetu vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné 
plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené v špecifikácii predmetu. 
 

 

Objednávateľ OVOZELA, družstvo na základe výsledku prieskumu trhu podpíše Rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom, t.j. so spoločnosťou, ktorá ponúkne 
najnižšiu celkovú cenu za dodávku tovarov. Dodávka uvedených tovarov nebude jednorazová ale priebežne počas platnosti rámcovej zmluvy t.j. v priebehu 12 
mesiacov na základe samostatných objednávok.  

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ počas platnosti rámcovej zmluvy vedel dodať potrebné množstvá tovarov. Ak sa stane počas platnosti rámcovej zmluvy, že 
dodávateľ nevie dodať tovar, ktorý ocenil vo svojej ponuke, môže dodať iný alternatívny výrobok ale len rovnakej alebo vyššej kvality za jednotkovú cenu podľa 
jeho ponuky. Takúto zmenu však vždy musí schváliť objednávateľ.  


