
RÁMCOVÁ DOHODA  

č. 105/03/2022/SCKSK 

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky 

(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný 

zákonník“) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 1 ods. 12 písm. v)  zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  Bc. Peter Hudák, referent BOZP a PO 

IČO:      35 555 777 

DIČ:      202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy:   www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 

sídlo/miesto podnikania:  Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 093 01 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Ľubica Gdovinová, konateľka 

Ing. Juraj Gdovin, konateľ 

IČO:      31 700 438 

DIČ:      202 052 8037 

IČ DPH:    SK2020528037 

bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka (VÚB) 

IBAN:     SK46 0200 0000 0018 3534 8632 

Swift/BIC:    SUBASKBX 

právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným, 

      zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

      oddiel: Sro, vložka č.: 2074/P 

kontakt:    tel.: 057/ 48 61 510, 0918 605 368 

e-mail:      wintex@wintex.sk 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
mailto:wintex@wintex.sk
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Článok I. 

Účel a predmet rámcovej dohody 

 

1. Účelom rámcovej dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie 

objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa tejto 

dohody, jeho ceny a predpokladaného odberného množstva, s cieľom zabezpečiť opakované 

a kontinuálne dodanie tovarov, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od 

potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

2. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas účinnosti rámcovej dohody, riadne 

a včas dodávať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet 

plnenia, ktorým je dodávanie tovarov – osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

bližšie špecifikovaných a ocenených v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia OOPP (ďalej ako 

„Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody (ďalej ako „tovar“ alebo aj ako 

„predmet plnenia“) a v Príloha č.3 - Cenová ponuka na základe predpokladanej ročnej spotreby 

OOPP, v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN a právnym predpisom  platným v SR, vrátane 

dopravy do miesta plnenia, jeho naloženia a vyloženia v priestoroch objednávateľa uvedených 

v článku II bod 12 tejto dohody a záväzok objednávateľa za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi 

cenu podľa čl. II tejto dohody. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto dohody vykoná s prihliadnutím na 

požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto dohode, Prílohe č. 

1 ako aj v Prílohe č. 2 tejto dohody - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto dohody (ďalej aj len ako „príloha č. 2 dohody“ alebo aj „opis predmetu zákazky“) a 

to riadne, včas a bez vád. Dodávateľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa 

predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre 

plnenie tejto dohody ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto 

dohody. 

4. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je  176 514,44 EUR bez 

DPH (211 817,33 EUR s DPH). Predpokladané množstvo predmetu plnenia je uvedené v Prílohe 

č. 1 tejto dohody. 

 

Článok II. 

Dodacie podmienky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch 

v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej čiastkovej 

objednávke.  

2. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky na predmet plnenia 

v súlade s predloženou ponukou, a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3. Dodanie tovaru bude počas trvania dohody zabezpečené na základe písomných čiastkových 

objednávok. Každá čiastková objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu druhu tovaru, 

množstva a miesta plnenia. Objednávku môže objednávateľ zaslať poštou alebo elektronickou 

poštou na adresu/emailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Doručením čiastkovej objednávky 

dodávateľovi sa čiastková objednávka považuje za potvrdenú. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje 

najneskôr nasledujúci pracovný deň zaslať objednávateľovi oznámenie o zaevidovaní objednávky 

podľa tohto bodu. 

4. Čiastkové písomné objednávky budú vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na základe 

prevádzkových potrieb objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávanie tovaru je 

právom objednávateľa nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto 

rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na odobratie tovaru v predpokladanom množstve, ani 

k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva dodávateľa vrátane práva na 

náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží 

predpokladané množstvá tovaru a v zmysle tejto dohody. 

5.    Dodávateľ sa zaväzuje dodať  objednaný  tovar v lehote : 
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  - do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia mimoriadnej objednávky Kupujúcemu malého počtu        

požadovaných OOPP (tj.max. 5 kusov) 

- do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky Kupujúcemu vrátane dopravy na určené 

miesto.  

Skutočný termín odovzdania a prevzatia predmetu plnenia sa dodávateľ zaväzuje objednávateľovi 

písomne oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred v rámci lehoty podľa predchádzajúcej 

vety. Za písomnú formu sa považuje aj forma emailu.  Dodávateľ sa zároveň zaväzuje dodať tovar 

v pracovných dňoch, pondelok – piatok v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod pokiaľ nebude 

zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností 

dodávateľ prehlasuje, že v prípade, ak nedôjde k osobitnej dohode o termíne dodania podľa 

predošlej vety tohto bodu, je oprávnením objednávateľa tovar mimo dohodnutého časového 

rámca neprevziať. Pre takýto prípad sa zmluvné strany súčasne dohodli, že je povinnosťou 

dodávateľa dodať tovar v zmysle objednávky v najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom 

akékoľvek náklady s tým spojené znáša dodávateľ. 

6. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa aj všetky služby súvisiace 

s dodaním predmetu plnenia na miesto plnenia a s jeho vyložením v mieste plnenia. Všetky takto 

vzniknuté náklady sú súčasťou ceny predmetu plnenia podľa tejto dohody. 

7. Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s predmetom plnenia potvrdený 

dodací list, pričom na dodacom liste uvedie presný dátum dodania, údaje o druhu, mieste, kvalite, 

množstve a cene predmetu plnenia. Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu 

totožnosti osoby určenej objednávateľom a podpise prevzatia tovaru touto osobou na dodacom 

liste. 

8. Vlastnícke právo k dodanému tovaru objednávateľ nadobúda a nebezpečenstvo škody na 

predmete plnenia prechádza na objednávateľa dňom jeho dodania a prevzatia na základe 

dodacieho listu vyhotoveného dodávateľom a podpísaného oboma zmluvnými stranami bez 

výhrad.  

9. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú dodanie tovaru a ktorých následkom bude omeškanie s dodaním tovaru.  

10. Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného 

predmetu plnenia. 

11. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia v prípade, ak preberaný 

predmet plnenia je poškodený, alebo nespĺňa kvalitatívne alebo kvantitatívne požiadavky, ktoré 

sa na tovar vzťahujú v zmysle platných STN, STN EN, ostatných právnych predpisov platných 

v SR, alebo v zmysle tejto zmluvy a jej príloh a príslušnej objednávky. O odmietnutí a dôvode 

odmietnutia predmetu plnenia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. 

12. Miestom plnenia sú sídla organizačných útvarov objednávateľa: 

1. riaditeľstvo SC KSK:             Ostrovského 1, 040 01 Košice 

2. stredisko Michalovce:               Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

3. stredisko Košice-okolie:           Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou 

4. stredisko Rožňava:                   Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

5. stredisko Spišská Nová Ves:    Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

6. stredisko Trebišov:             Ruskovská 3, 075 01 Trebišov 

Dodávateľ prehlasuje, že predmet plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažený právami tretích 

osôb. 

13. Pokiaľ počas platnosti tejto dohody dôjde u dodávateľa k vyradeniu niektorého z tovarov, ktoré 

sú špecifikované v Prílohe č. 1 z portfólia tovarov dodávateľa, je dodávateľ povinný bezodkladne 

túto zmenu oznámiť objednávateľovi. Dodávateľ po vzájomnej dohode s objednávateľom je 

povinný predmetný tovar nahradiť iným tovarom v minimálne rovnakej alebo lepšej kvalite 

a maximálne v takej kúpnej cene, ako bola dohodnutá na pôvodný tovar špecifikovaný v Prílohe 

č.3 a to tak, že zašle objednávateľovi písomné oznámenie o tovare, ktorým navrhuje nahradiť 

pôvodný tovar a predloží všetky doklady preukazujúce nemožnosť dodať pôvodný tovar, ako aj 

doklady vzťahujúce sa na tovar, ktorým má byť pôvodne dodávaný tovar nahradený 

požadovanými v procese verejného obstarávania pre tovar pôvodný. 

14. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný tovar. 
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je dohodnutá 

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách, na 

základe predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia 

podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v bode 2 tohto článku. Ponukové jednotkové ceny 

uvedené v Prílohe č. 3 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie 

je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, resp. podľa článku VII tejto dohody. 

Dodávateľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním tovaru, jeho 

naloženia, vyloženia, obalov ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu plnenia 

dodávateľom a akékoľvek prípadné ďalšie budúce náklady si nebude u objednávateľa uplatňovať, 

nemá nárok na zvýšenie dojednaných cien a je povinný dodať tovar podľa tejto dohody 

a vystavenej objednávky riadne a včas. 

2. Cena za dodanie tovaru podľa tejto rámcovej dohody je: 

Názov predmetu 
Merná 

jednotka 

Počet 

merných 

jednotiek 

Celková cena 

spolu v EUR  

bez DPH 

DPH 20 % 

v EUR 

Celková cena 

spolu v EUR 

s DPH 

Osobné ochranné 

pracovné 

prostriedky 

súbor 1 176 514,44 35 302,89 211 817,33 

 

3. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

4. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

5. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

6. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku dohody bude faktúra vyhotovená dodávateľom. 

Splnenie každej čiastkovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za 

predmet dohody sa dodávateľ zaväzuje vystaviť až po dodaní tovaru a jeho prevzatí 

objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými 

stranami. 

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane evidenčného 

čísla tejto rámcovej dohody. 

8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode a príslušných 

právnych predpisoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do 3 (troch) pracovných 

dní na doplnenie a dodávateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti 

faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Do tohto momentu nie je 

objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny podľa tejto dohody. 

9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia na  adresu sídla objednávateľa podľa 

zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví dohody. 

10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto dohody alebo 

pohľadávky s touto dohodou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie 

bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že 

uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto dohody. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo na jednostranné započítanie akýchkoľvek 

svojich nárokov (t. j. aj nesplatných) voči nárokom dodávateľa, ktoré dodávateľovi vzniknú voči 

objednávateľovi podľa tejto dohody alebo na jej základe. 
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Článok IV. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ preberá záruku za to, že tovar má v dobe jeho odovzdania objednávateľovi zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá také vady, ktoré 

by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Dodávateľ taktiež preberá 

záruku za to, že tovar počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto dohodou, 

technickými parametrami a právnymi normami a nebude mať také vady, ktoré by bránili jeho 

využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas 

záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo obale takého tovaru nie je 

vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok dodávateľa/výrobcu. Záručná doba začína 

plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom v mieste plnenia. V prípade oprávnenej 

reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. 

3. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má objednávateľ právo na bezplatné 

odstránenie vád a dodávateľ povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady tovaru reklamovať bezodkladne po ich zistení 

v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). 

Dodávateľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené 

objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich 

zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 

objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

5. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa 

tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 

Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu 

nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. V prípade ak voľba nároku 

objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 4 tohto článku zaväzuje sa 

dodávateľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje reklamovaný tovar prevziať a po vybavení reklamácie dodať v mieste 

plnenia podľa tejto dohody. Všetky takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny predmetu plnenia 

podľa článku III tejto dohody. V prípade, ak dodávateľ neprevezme od objednávateľa 

reklamovaný tovar, objednávateľ je oprávnený zaslať tento tovar dodávateľovi na jeho náklady. 

V prípade, ak dodávateľ neuhradí objednávateľovi náklady spojené s uplatnením reklamácie 

podľa tohto bodu dohody, objednávateľ je oprávnený započítať si tieto náklady voči najbližšej 

faktúre dodávateľa. 

7. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 

14 (štrnástich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom, pričom v prípade neuznania 

reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady 

v uvedenej 14 dňovej lehote. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Nedodržanie tejto 

povinnosti považujú zmluvné strany za podstatné porušenie dohody s právom objednávateľa od 

tejto dohody odstúpiť.  
8. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom, aj keď sa 

vada stala zjavnou počas záručnej doby/doby spotreby. Dodávateľ taktiež zodpovedá aj za vady 

a nedostatky vzniknuté po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností dodávateľa alebo 

nedodržaním platných noriem. Objednávateľ má v takomto prípade právo požadovať od 

dodávateľa bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar. 

9. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť 

náhradné plnenie kvalitatívne dohodnutého tovaru na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí 

bezchybné plnenie do 14 (štrnástich) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa, inak je 

v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia článku V bod 2. tejto dohody. 

10. Ak dodávateľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ 

oprávnený dať vady odstrániť na náklady dodávateľa, pričom tieto je oprávnený od dodávateľa 

vymáhať. 
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Článok V. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného predmetu plnenia podľa tejto dohody, 

vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny nedodaného 

predmetu plnenia za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 

tejto dohody, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur 

(slovom: sto eur) za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade. 

3. Ak dodávateľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto dohode vzniká objednávateľovi nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH za každý 

a to aj začatý deň omeškania. 

4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti dodávateľa vyplývajúcej mu z tejto dohody 

vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny 

predmetu plnenia s DPH podľa tejto dohody za každé jednotlivé porušenie tejto dohody a to aj 

opakovane. 

5. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany dodávateľa v dôsledku ktorého 

objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok 

objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny predmetu plnenia 

s DPH podľa tejto dohody.   

6. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má objednávateľ nárok na náhradu škody a to aj 

v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

7. Dodávateľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli 

v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok dodávateľom. 

8. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote 30 dní od 

doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie dodávateľovi. 

 

Článok VI. 

Trvanie a zánik dohody 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok uvedeného v článku 

I tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  

2. Táto dohoda zaniká: 

a) splnením, t. j. vyčerpaním finančného limitu podľa článku I tejto dohody, resp. uplynutím 

doby trvania dohody v zmysle predchádzajúceho bodu,  

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

c) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

d) písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa tejto dohody alebo v ďalších 

prípadoch uvedených v obchodnom zákonníku. 

3. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, 

ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto 

porušení dozvedela, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. Odstúpením od dohody, dohoda 

zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné v týchto prípadoch: 

a) nedodržanie termínu plnenia podľa článku II tejto dohody a jej príloh, 

b) ak je cena fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto dohode a jej 

prílohách,  

c) dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody v nevyhovujúcom, neúplnom alebo 

nesprávnom rozsahu a kvalite a neodstránenie tejto vady na podklade reklamácie podľa 

tejto dohody riadne a včas. 

5. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 

z nasledovných dôvodov: 

a) proti dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

b) dodávateľ vstúpil do likvidácie, 
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c) dodávateľ koná v rozpore s touto dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho 

následky v určenej primeranej lehote neodstráni, 

d) dodávateľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu z dohody tretej osobe 

v rozpore s podmienkami tejto dohody, 

e) objednávateľ zistil, že dodávateľ pri plnení svojich povinností koná v rozpore s dobrými 

mravmi (napr. ak sľúbi majetkový prospech inému). 

6. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia 

pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane 

doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) 

dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, 

uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo 

odovzdaním kuriérskej službe.  

8. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dodávateľ dodatočne splní 

porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 

skutočnosti správu.  

9. V prípade spôsobu zániku dohody na základe písomnej dohody zmluvných strán, táto dohoda 

zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných 

nárokov vzniknutých na základe tejto dohody, resp. nárokov vzniknutých z porušenia povinností 

podľa tejto dohody. 

 

Článok VII. 

Zmena dohody 

 

1. Dohodu je možné meniť len písomne, a to pristúpením k zmene dohody, tzv. dodatkom, v súlade 

so zmluvnými podmienkami. 

2. Dohodu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch: 

A. Dopad na hodnotu predmetu dohody  

a) pri rozšírení rozsahu predmetu dohody podľa článku II bod 14 tejto dohody, 

b) v prípade zmeny colných a daňových predpisov v zmysle novelizácie príslušných zákonov. 

Dodávateľ je povinný uvedené skutočnosti objednávateľovi preukázať a zdokladovať 

dôveryhodným spôsobom, 

c) dodávateľ súčasne súhlasí a podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že s prihliadnutím na vývoj 

cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu je možnosťou objednávateľa požadovať 

úpravu ceny predmetu dohody (tovaru) s ohľadom na vývoj porovnateľných tovarov na 

relevantnom trhu, pričom cena určená dohodou sa bude meniť tak, že v prípade poklesu cien 

porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t. j. ceny za daný tovar (položku) sú nižšie, než 

ceny určené touto rámcovou dohodou, zaväzuje sa dodávateľ uzatvoriť v zmysle čl. VIII bod 

3 tejto dohody dodatok k dohode, ktorého návrh bude zaslaný dodávateľovi objednávateľom 

a ktorého obsahom budú upravené jednotkové ceny a cena celkom. V prípade, ak dodávateľ v 

lehote 14 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu dodatku k dohode, nedoručí 

objednávateľovi podpísaný dodatok v príslušnom počte vyhotovení, je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od dohody.  

B. Dopad na lehotu 

a) v prípade, ak nedôjde k celkovému vecnému vyčerpaniu predmetu plnenia podľa tejto 

dohody, zmluvné strany sa dohodli, že je oprávnením objednávateľa uplatniť formou 

jednostranného písomného oznámenia predĺženie doby trvania zmluvy maximálne do 

celkovej doby trvania 30 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej 

dohody, pričom aj po uplatnení tohto práva celkové plnenie nesmie presiahnuť finančný limit 

podľa článku I dohody a jednotkové ceny ostávajú nezmenené. 

3. Na účely porovnania cien v zmysle bodu 2 písmeno c) zmluvy je obdobím, za ktoré sa ceny 

porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za 

opakované plnenie, pričom sa musia vziať do úvahy aspoň tri (3) cenové ponuky na identické 

alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. Zmluvné strany sa dohodli, že 
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možnosť zisťovať ceny má výlučne objednávateľ, a to najskôr po uplynutí šiestich (6) mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody. Dodávateľ berie na vedomie, že spôsob zisťovania cien 

je vo výlučnej kompetencii objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi 

na vyžiadanie výsledky vyhodnotenia porovnania cien. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Dodávateľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich 

sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup 

do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 

zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, 

dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 

a objednávateľ má právo od dohody odstúpiť. 

3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky výlučne písomnými a očíslovanými dodatkami k 

dohode, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní oboma 

zmluvnými stranami a zverejnení v zmysle bodu 1 tohto článku dohody stávajú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto dohody. Písomný dodatok k dohode nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene 

identifikačných údajov dodávateľa za predpokladu, že dodávateľ dodrží podmienky uvedené v 

bode 2 tohto článku.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 

osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia 

s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej 

vety je dodávateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

8. Táto dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia OOPP, 

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 3 – Cenová ponuka na základe predpokladanej ročnej spotreby OOPP 

9. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 

viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu 

ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým 

takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia podľa tejto dohody budú 

riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nedôjde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne 

príslušný súd Slovenskej republiky. 
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11. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

V Košiciach, dňa: 29.3.2022 Vo Vranove nad T., dňa: 25.3.2022 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja   WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  Ing. Juraj Gdovin, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

1 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OOPP 
 

A.   PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY 
 

A1.a) Pracovný odev modrý – komplet + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba royal modrá 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 235 g/m2 

- Zosilnenie polyester OXFORD 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis blúzy: 

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy) 

- 2x vrecko v páse, 2x vrecko na hrudi so zapínaním na zisk s príklopkou so suchým 

zipsom, vrecko na mobilný telefón 

- Zosilnenie v ramenách a lakťoch s polyester OXFORD 600D 

- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom 

- Manžety rukávov s nastavením šírky pomocou suchého zipsu 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Popis nohavíc: 

- Nohavice s náprsenkou pánske jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, 

sivá alebo navy) 

- 2x zadné vrecká s príklopkou na suchý zips, 2x vrecká v prednej časti v páse, 1x 

stehenné vrecko s príklopkou na suchý zips, 1x náprsné vrecko členené 

- Zosilnenie kolien s polyester OXFORD 600D 

- Zapínanie na zips 

- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A1.b) Pracovný odev modrý – komplet + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba royal modrá 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 235 g/m2 

- Zosilnenie polyester OXFORD 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis blúzy: 

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy) 

- 2x vrecko v páse, 2x vrecko na hrudi so zapínaním na zisk s príklopkou so suchým 

zipsom, vrecko na mobilný telefón 

- Zosilnenie v ramenách a lakťoch s polyester OXFORD 600D 

- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom 

- Manžety rukávov s nastavením šírky pomocou suchého zipsu 
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- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Popis nohavíc: 

- Nohavice do pása pánske jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá 

alebo navy) 

- 2x zadné vrecká s príklopkou na suchý zips, 2x vrecká v prednej časti v páse, 1x 

stehenné vrecko s príklopkou na suchý zips 

- Zosilnenie kolien s polyester OXFORD 600D 

- Zapínanie na zips 

- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A1.c) Pracovná kombinéza modrá – komplet + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba modrá 

- Minimálny podiel bavlny 35% v kombinácii s polyestrom s podielom maximálne 65% 

- Plošná hmotnosť minimálne 195 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis: 

- Kombinéza s gumou v bedrovej časti 

- Zapínanie na zips kryté s légou na suchý zips 

- 2x bočné vrecká, 1x multifunkčné vrecko na stehne, 2x vrecko na hrudi s príklopkou, 

2x zadné vrecko 

- Rukávy ukončené manžetou 

- Nastaviteľná dĺžka nohavíc 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A2.a) Ochranný odev výstražný oranžový - blúza + logo 

A2.b) Ochranný odev výstražný oranžový – nohavice 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 13688 

EN ISO 20471 (trieda 2) 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová 

- Minimálny podiel bavlny 50% v kombinácii s polyestrom s podielom maximálne 50% 

- Plošná hmotnosť minimálne 200 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis blúzy: 

- Klasický strih blúzy s golierom 

- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom 

- Rukávy ukončené manžetou so zapínaním na suchý zips 

- V páse po bokoch gumičky na stiahnutie 

- 2x vrecko na hrudi s príklopkou so zapínaním na suchý zips 
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- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na rukávoch vodorovne, 2x v spodnej časti vodorovne 

a zvisle cez ramená 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Popis nohavíc: 

- Nohavice s náprsenkou 

- Guma v bedrovej časti 

- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou 

- Rázporok so zapínaním na zips 

- 2x bočné vrecko, 2x stehenné vrecko multifunkčné so zapínaním na suchý zips, 1x 

veľké multifunkčné náprsné vrecko, 2x zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom 

- Reflexné pásy v šírke 7 cm – 2x na predkolení 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A3.a) Pracovný odev modrý zateplený – blúza + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba royal modrá  

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 260 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis: 

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy) 

- 2x spodné vrecko, 2x členené vrecko na hrudi s príklopkou so suchým zipsom, 1x 

vrecko na rukáve s príklopkou so suchým zipsom 

- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom 

- Odzipsovateľné rukávy 

- Odzipsovateľná zateplená kapucňa so sťahovaním 

- Rukávy ukončené patentom 

- V páse po bokoch gumička 

- Zateplenie s podšívkou v celej bunde aj kapucni 

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na oboch rukávoch, 2x na chrbte v spodnej časti 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A3.b) Pracovný odev modrý zateplený – nohavice 

  

Materiálové požiadavky: 

- Farba royal modrá  

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 260 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis: 

- Nohavice pánske s náprsenkou, zateplené jednofarebné alebo v kombinácii s inou 

farbou (čierna, sivá alebo navy) 
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- 2x bočné vrecko, 2x vrecko na stehne s príklopkou so suchým zipsom, 2x zadné 

vrecko s príklopkou so suchým zipsom 

- Rázporok so zapínaním na gombíky 

- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou 

- Guma v bedrovej časti 

- Zdvojené kolená 

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti nôh 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A4.a) Ochranný odev oranžový výstražný zateplený – bunda + logo 

A4.b) Ochranný odev oranžový výstražný zateplený – nohavice 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 13688 

EN ISO 20471 (trieda 2) 

EN 342  

EN 343 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová 

- 100% polyester, 300D OXFORD /PU 

- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis bundy: 

- Bunda „pilotka“ zateplená jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá 

alebo navy) 

- Zapínanie na zips 

- Bunda ukončená patentom 

- Rukávy ukončené manžetou so zapínaním na cvok 

- Odnímateľné rukávy 

- 2x spodné vrecko, dve vrchné vrecká s príklopkou so suchým zipsom, 1x vrecko na 

rukáve so zapínaním na zips 

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti, 2x na rukávoch, vodorovne cez 

ramená 

- Kapucňa nezateplená, zrolovateľná do goliera 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: XS – 5XL 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová 

- 100% polyester 

- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis nohavíc: 

- Nohavice s náprsenkou zateplené jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou 

(čierna, sivá alebo navy) 

- 2x bočné vrecko 
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- Zapínanie na gombíky po oboch stranách 

- Traky na zapínanie  s dvojdielnou sponou 

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na predkolení a 1x v páse 

 

Veľkosť: S – 3XL 

 

A5. Reflexná bunda zateplená s hydrofóbnou úpravou + logo 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20471 (trieda 3) 

EN 342  

EN 343 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová výstražná 

- 100% polyester, 300D OXFORD, povrchová úprava odolná voči škvrnám 

- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m2 

- Stálofarebnosť v praní 

 

Popis bundy: 

- Bunda zateplená dlhšia jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá 

alebo navy) 

- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom 

- Lepené švy 

- Gombíkmi nastaviteľné manžety 

- Odnímateľné rukávy 

- Možnosti nosenia 5v1 

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti, 2x na rukávoch, zvisle cez ramená 

- Kapucňa zrolovateľná do goliera 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: XS – 5XL 

 

A6. Vesta výstražná + logo 

 

Základné požiadavky podľa EN 13688 

EN ISO 20471 (trieda 2) 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová 

- 100% polyester 

 

Popis vesty: 

- Výstražná vesta bez rukávov klasického strihu 

- Reflexné pásy – 2x po celom obvode a 2x zvislé cez ramená 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: M – 4XL 
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A7. Pracovné tričko s dlhým rukávom + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba modrá 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 160 g/m2 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: S – 3XL 

 

A8. Pracovné tričko s krátkym rukávom + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba modrá a oranžová 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m2 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: S – 3XL 

 

A9. Pracovný plášť + logo 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba modrá 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 240 g/m2 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: 44 - 64 

 

A10. Plášť PVC do nepriaznivých podmienok + logo 

 

Základná požiadavky podľa EN ISO 13688 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba žltá 

- 100% polyester 

- Povrstvenie PVC 

 

Popis: 

- ¾ plášť s kapucňou 

- Zatavené spojovacie švy 

- 2x predné vrecko s príklopkou 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Veľkosť: L – 3XL 
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A12. Pracovné nohavice – dámske 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba modrá 

- 100% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 260 g/m2 

 

Popis: 

- Dámske pracovné nohavice modré alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá 

alebo navy) 

- Zapínanie na zips 

- 2x bočné vrecko, 2x vrecko na stehnách s príklopkou so suchým zipsom, 2x zadné 

vrecko s príklopkou so suchým zipsom 

 

Veľkosť: 34 – 54 

 

A13.a) Ochranný pracovný odev – protiporézna bunda + logo 

A13.b) Ochranný pracovný odev – protiporézne lesnícke nohavice s náprsenkou 

 

Základné požiadavky podľa EN 340 

     EN 381-5 

 

Ochranný oblek je určený pre používateľov ručných reťazových píl. 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba zelená/oranžová 

- 50% bavlna + 50% polyester 

 

Popis blúzy: 

- Krátky golier s fleecom z vnútornej strany 

- Na ľavej strane náprsné vrecko so zapínaním na zips 

- Na pravej strane vrecko na mobil s príklopkou so suchým zipsom 

- Zapínanie na zips s krycou légou so zapínaním na cvoky 

- Vrecko na rukáve 

- Rukávy s vnútornou pružnou manžetou 

- Predĺžená zadná časť 

- Odvetrávanie na chrbte 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Popis nohavíc: 

- Nohavice s náprsenkou 

- Nastaviteľná dĺžka 

- Zapínanie na plastovú sponu 

- Náprsné vrecko na zips 

- Zapínanie po stranách na gombíky 

- Zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom 

- Vrecko na meter 

 

Veľkosť: 46 – 68 
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A14. Zváračský oblek – blúza + nohavice + logo 

 

Základné požiadavky podľa EN 11611 (trieda A1/A2) 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba sivá/oranžová 

- Keper s nehorľavou úpravou PROBAN 100% bavlna 

- Nehorľavé nite 

- Plošná hmotnosť minimálne 390 g/m2 

 

Popis blúzy: 

- Pánska blúza pre zváračov 

- Kryté zapínanie 

- Zdvojené lakte 

- Náprsné vrecko 

- Potlač SC KSK na chrbte 

 

Popis nohavíc: 

- Pánske nohavice pre zváračov 

- Zdvojené kolená 

- Traky 

- Krytie cez topánky 

 

Veľkosť: 46 – 64 

 

A15. Overal jednorazový 

 

Základné požiadavky podľa EN 1073-2 (trieda 1) 

     EN 13034 (typ 6) 

     EN ISO 13688 

     EN ISO 13982-1 (typ 5) 

     EN 1149-5 

     EN 14126 (typ 5B, 6B) 

 

Materiálové požiadavky: 

- 100% polypropylén 

- Plošná hmotnosť minimálne 55 g/m2 

 

Popis: 

- Ochranná antistatická kombinéza  s kapucňou  

- Mikroporézna paropriepustná vrstva 

- Predný zips krytý príklopkou 

- Rukávy a nohavice stiahnuté gumičkami 

 

Veľkosť: S – 3XL 
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A16. Reflexné šortky 

 

Základné požiadavky podľa EN 13688 

     EN ISO 20471 (trieda 1) 

 

Materiálové požiadavky: 

- Farba oranžová 

- 65% polyester a 35% bavlna 

- Plošná hmotnosť minimálne 250 g/m2 

 

Popis: 

- Krátke nohavice klasického strihu 

- 2x bočné vrecko, 2x zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom 

- Reflexné pásy – 2x po obvode stehna 

- Zosilnenie 600D OXFORD 

 

Veľkosti: 44 – 66 
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B.    OBUV 
 

B1. Obuv dielektrická (galoše) 

 

Základné požiadavky podľa EN 50321-1:2008 

     EN ISO 20347 

 

Popis:  

- Izolačné galoše, trieda 0, skúšobné napätie 5kV, napäťová hladina použitia 1000V/AC 

 

Veľkosť: 12 (47) 

 

B2. Pracovná obuv členková letná 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S3 SRC) 

      

Popis: 

- Bezpečnostná členková obuv S3 

- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, trojité prešitie, jazyk vode odolná koža;  

- Ochrana členku pružným elementom 

- Materiál podrážky: dvojhustotný polyuretán 

- Zvýšená protiokopová špica, samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť 

proti šmyku - SRC: - podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,29,- podmienka B – 

súčiniteľ trenia min. 0,33, - podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,15, - podmienka D 

– súčiniteľ trenia min. 0,19;  

- Materiál podšívky obuvi: Prievzdušné mikrovlákno, odolné voči oderu, antibakteriálne 

a antimikrobiálne  

- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized;  

- Farba: čierna 

 

Veľkosť: 36 – 48 

 

B3. Pracovná obuv členková izolovaná voči teplote 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 

 

Popis: 

- Bezpečnostná členková obuv S3 HRO 

- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, trojité prešitie v exponovaných miestach 

- Podrážka: Odolná voči olejom, pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 300°C.  

 

Veľkosť: 36 – 48 
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B4. Pracovná obuv poloholeňová zimná 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S3 CI SRC) 

 

Popis: 

- Bezpečnostná zateplená vode odolná vysoká obuv s oceľovou tužinkou a stielkou 

odolnou proti prepichnutiu 

- Podrážka – antistatická a protišmyková PU/PU rezistentná voči kyselinám a olejom 

- Absorpcia energie v päte  

- Zvršok z priedušnej kože 

- Podšívka: min. 90% ovčia vlna 

- Pútko na uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti 

- Samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť proti šmyku - SRC: - 

podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,38,- podmienka B – súčiniteľ trenia min. 0,43, - 

podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,17, - podmienka D – súčiniteľ trenia min. 0,19;  

- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized 

- Reflexné komponenty pre zvýšenie viditeľnosti 

 

Veľkosti: 36 – 48 

 

B5. Pracovná obuv členková zateplená 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (O2 CI SRC) 

 

Popis: 

- Bezpečnostná členková obuv O2 CI 

- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, jazyk vode odolná koža 

- Pútko na uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti 

- Materiál podrážky: dvojhustotný polyuretán 

- Samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť proti šmyku - SRC: - 

podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,38,- podmienka B – súčiniteľ trenia min. 0,43, - 

podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,17, - podmienka D – súčiniteľ trenia min. 0,19;  

- Materiál podšívky obuvi: vlnená kožušina, odolné voči oderu, antibakteriálne 

a antimikrobiálne 

- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized 

- Reflexné prvky 

 

Veľkosť: 38 – 48 

 

B6. Bezpečnostné ochranné čižmy 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 17249:2013 

 

Popis: 

- Bezpečnostné čižmy S5 antistatické 

- Vrchný materiál – PVC 

- Materiál podošvy – PVC 

 

Veľkosť: 39 – 48 
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B7. Obuv pilčíka 

 

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S5 SRA) 

 

Popis: 

- Bezpečnostná pilčícka poloholeňová obuv 

- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža s odolnosťou voči prerezaniu motorovou 

pílou 

- Kožený element pre uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti 

- Podšívka: prievzdušná, absorbčná a desorbčná vlastnosť 

- Stielka: antistatická vyrobená z EVA a nitrilovej špeciálnej zmesi, s vysokou 

nosnosťou a variabilnou hrúbkou.  

- Tepelne tvarovaná, anatomická, dierovaná a potiahnutá vysoko priedušnou tkaninou 

- Textilná plažeta proti prepichnutiu 

- Podrážka: Dvojhustotný polyuretán PU/TPU.  

 

Veľkosť: 39 – 47 

 

B8. Obuv gumená rybárska 

 

Základné požiadavky podľa EN 20347 

 

Popis: 

- Zvršok z PVC 

- Podošva z PVC 

- Farba zelená 

- Čižmy stehenné s bielou nylonovou výstelkou a čiernou podošvou 

 

Veľkosť: 40 - 47 

 

B9. Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou 

 

Základné požiadavky podľa EN 61340-5-1:2016 

     EN ISO 20347:2012 

 

Popis: 

- Pracovné ESD sandále s pásikom cez pätu (s možnosťou jeho odopnutia)  

- Syntetický materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami OB FO E A SRC 

- Vrchný materiál (zvršok): mikrovlákno 

- Podrážka: jednohustotný polyuretán  

- Podšívka: polyester mesh 

- Farba: biela 

 

Veľkosť: 35 – 47 
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C.   OSTATNÉ POMÔCKY 
 

C1. Čiapka so šiltom letná 

 

Materiál: 100% česaná bavlna 

Farba: oranžová 

Veľkosť: univerzálna 

 

Čiapka, šiltovka baseballového typu s reflexnými doplnkami a reguláciou veľkosti pomocou 

suchého zipsu. Potlač SC KSK. 

 

C2. Čiapka textilná pletená – zimná 

 

Materiál: 100% akryl 

Farba: oranžová 

Veľkosť: univerzálna 

 

Pletená čiapka s integrovanou LED lampou. Tri funkcie svietenia. Svietivosť 150 lm. LED 

lampa vyberateľná a nabíjateľná cez USB konektor. 

 

C3. Čelové lampy (čelovky) 

 

2W COB LED, napájanie: 3 ×AAA 1,5V.  

Režim: 100%, 50%, dlhý stisk tlačítka 3s – SOS blikanie.  

Dosvit: COB 100% – 20m, COB 50% – 10m.  

Doba svietenia: COB 100% – 8 h, COB 50 % - 27 h. 

Svetelný tok LED: až 150 lm 

Nárazuvzdorná do 1m, rozmer: 59 × 40 × 40mm, hmotnosť: 51 g  

Materiál: ABS plast + reflexný pásik 

 

C5. Kuchárska čapica so šiltom 

 

Materiál: minimálne 50% bavlna + maximálne 50% polyester, plošná hmotnosť minimálne 

240 g/m2 

Farba: biela 

Veľkosť: univerzálna 

 

Pracovná čiapka baseballového typu z odľahčeného materiálu, vetracia mriežka z polyesterovej 

sieťoviny. 

 

C6. Prilba ochranná + reflexné nálepky 

 

Základné požiadavky podľa EN 397 

 

Prilba so 6-bodovým hlavovým plastovým krížom, nastavenie veľkosti pomocou posuvného 

pásika. Životnosť 5 rokov. Tepelná odolnosť -20° C až +50° C, váha 290g. Súčasťou prilby aj 

samolepky z retro reflexného materiálu určené na daný typ prilby. 
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C7. Prilba ochranná dielektrická 

 

Základné požiadavky podľa EN 397 

     EN 50365 (trieda 0) 

 

Prilba so 6-bodovým textilným hlavovým krížom, nastavenie veľkosti pomocou posuvného 

pásika. Životnosť 4 roky. Tepelná odolnosť do -30° C, váha 325g. Elektrická izolácia 1000V. 

 

C8. Pletená kukla s otvorom na oči 

 

Materiál: 100% akryl 

Farba: čierna 

Veľkosť: univerzálna 

 

Pružná pletená kukla s otvorom na tvár. 

 

C9. Lesnícky komplet 

 

Základné požiadavky podľa EN 397 - prilba 

     EN 1731 - štít 

     EN 352-3 – mušľový chránič sluchu 

 

Lesnícka súprava skladajúca sa z prilby a mušľového chrániča sluchu s odklopnou drôtenou 

mriežkou a plachtičkou na zátylku.  

Hlavový kríž: 6 bodový. Odolnosť voči roztavenému kovu, bočnej deformácii. Prilba 

s integrovaným potným pásikom, ventilovaná. 

Mušľový chránič sluchu s útlmom 25 dB. 

Životnosť: 5 rokov. Tepelná odolnosť -40 °c až +50 °C. Hmotnosť 780g. Materiál: ABS. Farba: 

Oranžová 

 

C10. Ochranné rukavice nylonové s polyuretánom 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (4131X) 

     EN 420 

 

Nylonové bezšvové rukavice s nánosom polyuretánu v dlaňovej časti, ukončené pružnou 

manžetou.  

 

Veľkosť: 6 – 11 

 

C11. Ochranné rukavice kožené – mechanické riziká 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (2331X) 

     EN 420 

 

Rukavice z hovädzej štiepenky s podšívkou a zosilnenou vrstvou v dlani, s bavlnenou tkaninou 

na chrbte a s tuhou manžetou- 

 

Veľkosť: 10 
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C12. Ochranné rukavice – mechanické a chemické riziká 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (3121X) 

     EN ISO 374-1 (typA A2 J2 K6 L6 M4 N3 O2 P6 S6 T6) 

     EN 420 

 

Rukavice chrániace voči chemickým látkam. Minimálna dĺžka 35 cm. Zloženie: bavlna/ PVC. 

Máčanie: PVC nitril. 

 

Veľkosť: 7-10 

 

C13. Rukavice antivibračné 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (4142X) 

     EN ISO 10819 

     EN 420 

 

Rukavice antivibračné. Materiál: PU polyester. Zosilnenie v oblasti dlane a prstov: Latex. 

Manžeta pletená. Gauge: 7 GG.  

 

C14. Rukavice pre manipuláciu s reťazovými nástrojmi 

 

Základné požiadavky podľa EN 420+A1:2010 

     EN 388+A1:20 

     EN ISO 10819 

 

Rukavice s výrazne tlmiacim účinkom vibrácií pri prácach s motorovými pílami a 

krovinorezmi. Rukavice majú sústavu špeciálnych výstuh, ktoré zabezpečujú komfort pri 

používaní.  

Chrbát rukavice: Spandex. 

Výstuha – mimoriadne ohybná, anatomická, vysoká odolnosť voči mechanickým rizikám. 

Ochrana chrbta ruky - špeciálna protiúderová  výstuha – reflexný prvok .  

Dlaň rukavice: Syntetická koža - citlivosť, pevnosť, odolnosť voči oderu, zvýšená životnosť.  

Výstuha špičiek prstov: Syntetická koža.  

Ochrana dlane: Antivibračná penová výplň. Oderu odolné PVC výstuhy, pevné dvojité prešitie.  

Výstuha medzi palcom a ukazovákom: PA/Kevlar® 

Elastická manžeta: Neoprén, sťahovací velcro pásik zlepšuje priľnavosť k zápästiu, eliminuje 

zapadanie  nečistôt.  

 

Vlastnosti dlaňových výstuh rukavíc  vyhovujú požiadavkám na tlmenie  vibrácií stanovenými 

technickými normami ISO/DIS 13753. 

 

Veľkosť: 9 – 11 
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C15. Rukavice 5 prsté bavlnené s nitrilovým nánosom na textilnom podklade 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (4211X) 

     EN 420 

 

Bavlnené rukavice máčané v nitrile. Máčanie: ¾. Ukončenie pletenou manžetou.  

 

Veľkosť: 9 – 11 

 

C16. Rukavice šité namočené v PVC 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (3121X) 

     EN 420 

     EN ISO 374-1 (typ A A2 J2 K6 L6 M4 N3 O2 P6 S6 T6) 

 

 

Rukavice chrániace voči chemickým látkam. Minimálna dĺžka 65 cm. Zloženie: bavlna/ PVC. 

Máčanie: PVC/nitril. 

 

Veľkosť: 10 

 

C17. Rukavice zváračské 5 prstové kožené s dlhou manžetou 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (2133X) 

     EN 420 

     EN 12477 (413X3XType_A) 

 

Zváračské rukavice celokožené prešité kavlarovou niťou. Materiál: hovädzia štiepaná koža. 

Minimálna dĺžka 35cm.  

 

Veľkosť: 11 

 

C19. Ochranné rukavice dielektrické 

 

Základné požiadavky podľa EN 60903 

 

Rukavice dielektrické, materiál latex, napätie: 1000V AC, hrúbka 1mm. Veľkosti : 10,11. 

 

Veľkosť: 10 – 11 

 

C20. Ochranné rukavice univerzálne proti organickým látkam 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (4121X) 

     EN ISO 21420 

     EN ISO 374-1 (typ A A3 K6 L4 M5 N2 O2 P6 T6) 

     EN ISO 374-5 

 

Rukavice proti chemikáliám. Materiál:  bavlna / PVC. Podšívka: bavlna. Celomáčané. 

Minimálna dĺžka: 35 cm.  
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Veľkosť: 9 – 11 

 

C21. Rukavice ochranné gumené 

 

Základné požiadavky podľa EN 420 

 

Rukavice latexové s velúrovou podšívkou na opakované použitie. Reliéfny povrch v oblasti 

prstov pre lepší úchop. Minimálna dĺžka 31 cm.  

 

Veľkosť: 7 – 10 

 

C22. Ochranné rukavice zateplené 

 

Základné požiadavky podľa EN 388 (3111X) 

     EN 420 

 

Celokožené rukavice z bravčovej lícovky v dlani, bravčovej štiepenky na chrbte a s teplou 

podšívkou. 

 

Veľkosť: 9 a 11 

 

C23. Chrániče sluchu zátkové 

 

Základné požiadavky podľa EN 355-2 

 

Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče sluchu z veľmi mäkkej PU peny, s oblým 

zakončením. Útlm 36 dB. 

 

C24. Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie 

 

Základné požiadavky podľa EN 355-2 

 

Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče sluchu z veľmi mäkkej PU peny, s oblým 

zakončením a šnúrkou. Útlm 36 dB. 

 

C25. Bezpečnostný pás 

 

Základné požiadavky podľa EN 362 

     EN 354 

     EN 358 

 

Pracovný polohovací pás s bedrovou výstuhou, polohovacími okami a sponou pre nastavenie 

veľkosti, pútkami pre pripojenie tašky na náradie, univerzálnym bezpečnostným 1,5 m dlhým 

lanom s nastavovačom a oceľovou karabínou s poistkou. 
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C26. Výstražné traky 

 

Základné požiadavky podľa EN 13356 

 

Nastaviteľné popruhy na suchý zips. Šírka 7,5 cm. 3 cm široká reflexná páska pre lepšiu 

viditeľnosť. Farba oranžová. 

 

C27. Bezpečnostný postroj 

 

Základné požiadavky podľa EN 361 - postroj 

     EN 358 - postroj 

     EN 813 – postroj 

     EN 355 (CE 0082) – tlmič pádu + spojovacie lano 

     EN 362 – tlmič pádu + spojovacie lano 

     EN 354 – tlmič pádu + spojovacie lano 

 

Popis postroja: 

- profi komfortný postroj s dobrou ergonómiou 

- zadný a predný kotviaci prvok 

- nastaviteľné ramenné, stehenné a chrbtové popruhy 

- polohovací pás s bočnými okami, prvkom pre záchranu osôb, evakuáciu alebo zlanenie, 

- vhodný pre prácu na konštrukciách, stožiaroch alebo pri evakuácii pod. 

 

Popis tlmiču pádu + spojovacie lano: 

- tlmič pádu s dvoma lanami a karabínovými hákmi s otvorením 60mm 

- lmič je možné použiť na výstup po konštrukciách, stĺpoch a rebríkoch.  

 

C29. Ochranné návleky na topánky 

 

Ochranný návlek na vysokú obuv. Materiál: TYVEK. 

 

C31. Zástera pre prácu s kyselinami a lúhmi 

 

Základné požiadavky podľa EN 412 

     EN 13998 

 

Protichemická zástera zložená z PVC a nylonovej tkaniny. Zástera odolná proti mnohým 

kyselinám, bázam, alkoholom, žieravinám, olejom a tukom. Veľkosť: 115 × 90 cm. Hrúbka 

0,508 mm.  

 

C32. Zváračská zástera kožená 

 

Základné požiadavky podľa EN 340 

     EN ISO 11611 (trieda 1, A1) 

 

Zváračské zástera cez ramená. Materiál: hovädzia štiepenka prešívaná kevlarovou niťou.  
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C33. Zváracie gamaše kožené 

 

Základné požiadavky podľa EN 340 

     EN ISO 11611 (trieda 1, A1) 

 

Zváračské gamaše s upínacími pásikmi. Materiál: hovädzia štiepenka prešívaná kevlarovou 

niťou.  

 

C35. Zástera cez hlavu (klokanka) 

 

Materiál: 100% bavlna, keper, 240 g/m2 

 

Zástera typu „klokanka“, predný a zadný diel v rovnakej dĺžke, výstrih do „V“, zapínanie po 

bokoch na šnúrky, vpredu jedno veľké vrecko. 

 

C38. Ochranný filter 3M 5935 

 

Základné požiadavky podľa EN 143:2000 + A1:2006 

 

Časticový filter. Filtračná trieda FFP3. Vhodný pre polomasky a celotvárové masky série 6000 

a 7000.  

 

C39. Ochranný filter 3M 6055 

 

Základné požiadavky podľa EN 14387: 2004 + A1: 2008 

 

Filtre proti plynom a organickým výparom s bodom varu > 65 °C. Bajenotový spôsob 

pripojenia. Vhodný pre polomasky a celotvárové masky série 6000 a 7000. 

 

C41. Polomaska 3M 6000 

 

Základné požiadavky podľa EN 140 

 

Filtračná polomaska na viacnásobné použitie. Hmotnosť 82g. Veľkostná škála: S-L. 

 

C42. Respirátor proti prachu 3M 8822 

 

Základné požiadavky podľa EN EN 149: 2001 + A1 2009 

 

Respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilom do 12x NPK P, FFP2. Filtračná trieda: 

FFP2 NR D.  

 

C43. Respirátor 3M 9925 

 

Základné požiadavky podľa EN EN 149: 2001 + A1 2009 

 

Časticový tvarovaný respirátor na zváranie s výdychovým ventilom a aktívnym uhlím. Filtračná 

trieda: FFP2 NR D.  
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C44. Držiak ochranných filtrov k polomaske 3M 6000 

 

 

Držiak predfiltra na uchytenie časticových filtrov na filtre proti plynom a výparom. Držiak 

predfiltra pre filtre 3M rady 5000 v spojení s radou 6000. 

 

C45. Okuliare ochranné – tmavý zorník 

 

Základné požiadavky podľa EN 166.1.F.K. 

EN 170 

EN 172 - dymový 

 

 

Bezpečnostné ochranné okuliare. Hmotnosť 16g. Polykarbonátový zorník s UV ochranou. 

Integrovaný univerzálny nosový mostík. Ultra tenké, ultra pevné opticky perfektné šošovky. 

Ventilované nožičky. Ochrana proti poškriabaniu.  

 

C46. Okuliare ochranné – číry zorník 

 

Základné požiadavky podľa EN 166 

 

Ochranné okuliare so zorníkom triedy 1FT podľa normy EN 166. Ochrana zraku pred nárazom 

rýchlo letiacich častíc s nízkou energiou pri extrémnych teplotách. Okuliare s nastaviteľnou 

dĺžkou stranníc. Hmotnosť: 37g. 

 

C47. Ochranný štít proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka 

 

Základné požiadavky podľa EN 166 

 

Celotvárový štít s náhlavným držiakom a zorníkom triedy F. Materiál: číry PC.  

 

C48. Okuliare zváračské 

 

Základné požiadavky podľa EN 166 

     EN 175 

 

Ochranné nepriamo vetrané okuliare s odklápacími kruhovými zorníkmi triedy F. Možnosť 

nasadenia na dioptrické okuliare. Ochrana proti žiareniu vznikajúcom pri zváraní. Vhodné pri 

zváraní. 

 

C49. Zváračská kukla 

 

Základné požiadavky podľa EN 166 

     EN 175 

 

Plastová kukla pre zváračov s ľahko vymeniteľnými sklami (110x90mm) a tmavosťou 

ochranných zváračských skiel DIN 6 - 11.  
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C50. Ľadvinový pás 

 

Vrchný materiál: 100% bavlna. Spodný materiál: 100% polyester – fleece. Rozmery: 30cm x 

90cm. Veľkosť univerzálna. Zapínanie na šnúrku alebo iný element. 

 

C51. Ľahký mušľový chránič sluchu 

 

Základné požiadavky podľa EN 352-1 

 

Ľahká konštrukcia. Kompatibilné s prostriedkami na ochranu zraku a filtračnými polomaskami 

3M. Vnútorná dvojitá drôtená konštrukcia hlavového oblúka zabezpečujúca lepšiu rovnováhu, 

jednoduché nastavenie a odolnosť. Hlavový oblúk elektricky izolovaný (DI-EL). Pre ochranu 

pred ľahkým priemyselným hlukom. Hmotnosť 184 g. Požadovaný tlm 27dB. 

 

C52. Mušľový chránič sluchu kombinovaný s drôteným tvárovým štítom 

 

Základné požiadavky podľa EN 1731 – drôtený štít 

     EN 352:2002 - slúchadlá 

 

Mäkký hlavový vankúšik a tesniace vankúšiky. Požadovaný útlm: 30 dB.  

 

C53. Náhradné potné pásky do prilby 

 

Potná páska kompatibilná s ponúkanými prilbami. 
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D.   LEZECKÁ TECHNIKA 
 

D1. Zachytávací postroj celotelový 

 

Základné požiadavky podľa EN 361 

     EN 358 

     EN 813 

 

Popis: 

- pracovný celotelový bezpečnostný postroj 

- zadný pripevňovací D-krúžok, predný pripevňovací bod na zachytenie pádu, predný 

pripevňovací bod na použitie ako sedací úväzok, zapínacie a nastavovacie spony 

(stehenné a ramenné) 

- vystužené ramenné a stehenné popruhy, pás s ergonomicky tvarovanou bedrovou 

výstuhou vybavený nastavovacími sponami, bočnými okami (D-krúžkami) a 

krúžkami, slučkami, na pripevnenie ručného náradia o max. hmotnosti 2 kg 

- slúži ako súčasť systému ochrany proti pádu z výšky 

- ochrana pre užívateľov s maximálnou hmotnosťou do 140 kg.  

 

D2. Spojovací popruh 

 

Základné požiadavky podľa EN 354 

 

Popis: 

- dvojitá plochá slučka odolná voči opotrebeniu 

- asymetrický tvar Y 

- pevnosť 15 kN 

- dĺžka: 32cm a 58cm 

 

D3.Karabína 8 mm 

 

Základné požiadavky podľa EN 362 

 

Popis: 

- karabína oceľová oválna autoblok 

- 3 pohyby na otvorenie  

- nosnosť: 40kN 

 

D4. Horolezecká prilba 

 

Základné požiadavky podľa EN 397 

     EN 50365 (trieda 0) 

 

Popis: 

- priemyselná prilba s hmotnosťou prilby: max. 475g 

- odolnosť voči roztaveným kovom, bočnej deformácii 

- náhlavný kríž: 6 bodový 

- nastavenie veľkosti: otočné koliesko 

- životnosť: min. 5 rokov  

- teplota použitia prilby v pracovnom prostredí.: -30 °C až +50 °C 
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- veľkosť: 53-66cm 

- integrovaný potný pásik, slot pre chrániče sluchu, led lampa  

- materiál: ABS 

 

D5. Zlaňovacie zariadenie 

 

Základné požiadavky podľa EN 12841-C:2006 

     EN 341-2A:201 

 

Popis: 

- záchranné, istiace, zlaňovacie, polohovacie zariadenie 

- záchrana dvoch osôb 

- maximálne zaťaženie 250 kg 

- vhodné pre laná o priemere 10-12 mm 

- auto lock funkcie, anti panic funkcie  

- hmotnosť: max. 0,51 kg. 

 

D6. Ručný blokant 

 

Základné požiadavky podľa EN 567 

      

 

Popis: 

- lanová svorka pre prístup k lanu, k dispozícii v pravom prevedení 

- vyrobená z hliníka (rám) a nerezovej ocele (svorka) 

- obsahuje otvory na čistenie lana od blata a iných nečistôt zamedzujúce poškodeniu 

lana 

- zámok vyrobený z oceľovej zliatiny na zvýšenie odolnosti 

- použiteľnosť s lanami s priemermi 8–13 mm 

- hmotnosť: 225 g 

 

D7. Slučka 60 cm 

 

Základné požiadavky podľa EN 795 (B) 

      

Popis: 

- popruhová slučka – šírka popruhu 19 mm 

- min. pevnosť 22 Kn 

- dĺžka: 60cm 

- slúži na vytvorenie kotviaceho bodu  

 

D8. Slučka 120 cm 

 

Základné požiadavky podľa EN 795 (B) 

      

Popis: 

- popruhová slučka – šírka popruhu 19 mm 

- min. pevnosť 22 Kn 

- dĺžka: 120cm 

- slúži na vytvorenie kotviaceho bodu  
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D9. Zachytávač pádu 

 

Základné požiadavky podľa EN 7353-2 

     EN 12841 A/B 

      

Popis 

- pohyblivý zachytávač pádu určený pre laná Ø 10–12 mm 

- možnosť použitia pre pracovné polohovanie a istenie - so zachytávačom je dodávaná 

oceľová karabína 

 

D10. Karabína triact lock 

 

Základné požiadavky podľa EN 12275-H:2013 

     EN 362:2008 

      

Popis 

- hliníková karabína oválneho tvaru s triple lock poistkou obojstranne otočná s pevnosťou 

v hlavnej osi 24 kN  

- hmotnosť: 0,09 kg  

- otvorenie: 21 mm   

 

D11. Tlmič pádu 

 

Základné požiadavky podľa EN 355 (CE 0082) 

      

Popis: 

- tlmič pádu ABM - PA popruh  

- rozmer tlmiča 160×35×45 mm  

- možnosť pripojenia voliteľnej karabíny 

 

D12. Statické lano 10,5 mm, 60 m 

 

Základné požiadavky podľa EN 1891 (A10,5) 

      

Popis: 

- statické lano  

- priemer 10,5 mm 

- s nízkou prieťažnosťou a vysokou pevnosťou vhodné najmä na výškové práce 
 



Príloha č. 2 

 
 

Opis predmetu zákazky 
 

„Osobné ochranné pracovné prostriedky“ 
 

 

Opis predmetu zákazky: 

  

Zabezpečenie  dodávky  osobných ochranných prostriedkov  (ďalej  len „OOPP“)  na obdobie 

24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu od účinnosti zmluvy všetkých konfekčných 

veľkostí pre zamestnancov Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“) 

podľa technickej špecifikácie OOPP viď. Príloha č.1  vrátane  dopravy na určené miesta dodania  

príslušných stredísk a riaditeľstva SC KSK. 

 

Požadované OOPP musia vyhovovať určeným Európskym normám (EN), označené značkou 

zhody (CE) v zmysle platných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 

nového, nepoužitého tovaru. Súčasťou dodania tovaru sú: 

- dodacie listy, 

- záručné listy, 

- vyhlásenie o zhode (CE) v zmysle platných právnych predpisov 

 

Miesta dodania predmetu zákazky: 

1. riaditeľstvo SC KSK:                  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

2. stredisko Michalovce:                      Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 

3. stredisko Košice okolie:                   Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou 

4. stredisko Rožňava:                           Betliarska 9, 048 01 Rožňava 

5. stredisko Spišská Nová Ves:           Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves 

6. stredisko Trebišov:                          Ruskovská 3, 075 01 Trebišov 

 

Rozsah predmetu zákazky: 

Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 3 - 

Predpokladaná ročná spotreba OOPP.   

Predložená cenová ponuka (príloha č. 3 – Predpokladaná ročná spotreba OOPP) musí 

obsahovať všetky položky a každá položka prílohy č. 3 musí byť ocenená max. na dve desatinné 

miesta. 

 

Ak sa v technickej špecifikácii nachádza konkrétny výrobok, výrobný postup, výrobca, značka, 

patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač môže navrhnúť aj 

ekvivalent. Navrhnutý ekvivalent musí spĺňať minimálne rovnaké technické, úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý 

bol tovar určený. Uchádzač vo svojej ponuke pri konkrétnej položke upozorní na navrhovaný 

ekvivalent. 

 

 



Lehoty: 

1. Trvanie rámcovej dohody je 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo do 

vyčerpania finančného limitu dohody, podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr. 

2. Lehota dodania:  

• do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia mimoriadnej objednávky 

dodávateľovi malého počtu požadovaných OOPP (tj.max. 5 kusov) 

• do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi vrátane 

dopravy na určené miesto. 

3. Záručná doba: 24 mesiacov. 

4. Reklamácia: do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. 

 

 



Príloha č. 3

MI KS SNV TV RV

1 Pracovný odev modrý s logom                                                                                         (A1a) 0 5 0 0 9 14 28,50 399,00 € Cool Trend

2 Pracovný odev modrý s logom   (A1b) 16 7 10 16 2 51 25,70 1 310,70 € Cool Trend

3 Pracovná kombinéza modrá+logo (A1c) 4 4 4 4 4 20 22,30 446,00 € Robert

4 Pracovný odev výstražný  oranžový s logom     blúza (A2a) 71 43 44 71 51 280 19,40 5 432,00 € Malaga

5 Pracovný odev výstražný  oranžový s logom     nohavice                                                              (A2b) 142 101 59 142 82 526 22,00 11 572,00 € Gandia

6 Ochranný oblek modrý výstražný zateplený s logom   blúza (A3a) 4 3 0 4 4 15 30,00 450,00 € Max RFLX

7 Ochranný oblek modrý výstražný zateplený s logom    nohavice                                                   (A3b) 4 3 0 4 4 15 26,00 390,00 € Max RFLX

8 Ochranný oblek oranžový výstražný zateplený s logom   blúza (A4a) 25 23 12 25 12 97 28,70 2 783,90 € Howard

9 Ochranný oblek oranžový výstražný zateplený s logom     nohavice                                             (A4b) 25 23 9 25 12 94 26,60 2 500,40 € Padstow

10 Reflexná bunda zateplená s hydrofóbnou úpravou s logom                                             (A5) 5 5 5 5 4 24 58,95 1 414,80 € Essential 5v1

11 Vesta výstražná s vreckom s logom                                                                                  (A6) 20 24 14 20 23 101 3,00 303,00 € Lynx plus

12 Tričko s dlhým rukávom (modré alebo oranžové) s logom                                              (A7) 94 51 68 94 52 359 4,50 1 615,50 € Monarch

13 Tričko s krátkym rukávom (modreé alebo oranžové) s logom                                         (A8) 162 90 64 162 114 592 3,00 1 776,00 € Imperial

14 Pracovný plášť s logom                                                                                                    (A9) 3 0 2 3 1 9 10,90 98,10 € Erik

15 Plášť PVC do nepriaznivých podmienok s logom                                                         (A10) 25 30 21 25 18 119 5,50 654,50 € Derek

16 Pracovné nohavice dámske (A12) 3 2 0 3 0 8 7,00 56,00 € Hela

17 Ochranný pracovný oblek pre prácu s motorovou pílou a krovinorezom s logom (A13a) 5 8 3 5 14 35 49,40 1 729,00 €

18 Ochranný pracovný oblek pre prácu s motorovou pílou a krovinorezom s logom         (A13b) 5 7 3 5 14 34 44,00 1 496,00 €

19 Zváračský oblek s logom                                                                                  (A14) 3 2 0 3 3 11 37,00 407,00 € Mofos

20 Overal jednorázový                                                                                                        (A15) 40 6 0 40 6 92 4,00 368,00 € Chemsafe

21 Reflexné šortky (A16) 30 30 30 30 30 150 15,20 2 280,00 € Norwich

22 Obuv dielektrická (galoše)                                                                                               (B1) 1 0 0 1 0 2 39,00 78,00 € vulkan

23 Pracovná obuv členková                                                                                        (B2) 90 44 44 90 58 326 31,90 10 399,40 € Rover

24 Pracovná obuv členková izolovaná voči teplote                                                                       (B3) 30 1 39 30 0 100 26,00 2 600,00 € Granite

25 Pracovná obuv holeňová - zimná                                                                                     (B4) 25 23 13 25 20 106 31,00 3 286,00 € Sheffield

26 Pracovná obuv členková zateplená                                                                            (B5) 30 3 5 30 1 69 28,60 1 973,40 € Orsetto

27 Bezpečnostné ochranné čižmy (B6) 5 19 18 5 20 67 13,80 924,60 € Eurofort

28 Obuv pilčícka                                                                                         (B7) 5 6 2 5 14 32 68,00 2 176,00 € Woodsman

29 Obuv gumená rybárska                                                                                                     (B8) 1 1 0 1 0 3 22,20 66,60 € Thig waders

30 Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou                                                          (B9) 3 2 0 3 3 11 34,00 374,00 € Raven biely sandal
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31 Čiapka so štítom letná (oranžová alebo modrá) s logom                                                          (C1) 71 55 54 71 52 303 2,30 696,90 € Riom

32 Čiapka textilná pletená - zimná (oranžová)                                                                                                  (C2) 71 29 18 71 23 212 6,00 1 272,00 € Ardon H6072

33 Čelové lampy (čelovky)                                                                                                    (C3) 6 10 0 6 0 22 12,30 270,60 € EMOS 144 125 0920

34 Kuchárska čapica so šiltom                                                                                               (C5) 0 0 0 0 1 1 1,70 1,70 € Alzette

35 Ochranná prilba + logo                                                                                                               (C6) 5 6 0 5 0 16 8,80 140,80 € Quartz III

36 Ochranná prilba dielektrická                                                                                             (C7) 1 0 0 1 0 2 9,50 19,00 € Las S16

37 Pletená kukla s otvorom na oči                                                                                         (C8) 20 19 16 20 13 88 1,95 171,60 € Dan

38 Lesnícky komplet                                                                                                              (C9) 10 13 3 10 15 51 50,30 2 565,30 € Peltor

39 Ochranné rukavice nylonové s polyuretanom (C10) 0 5 0 0 30 35 0,45 15,75 € Buck

40 Ochranné rukavice kožené-mechanické riziká                                                                   (C11) 480 300 120 480 129 1509 1,45 2 188,05 € Magpie

41 Ochranné rukavice mechanické a chemické riziká                                                         (C12) 24 10 5 24 6 69 3,20 220,80 € Universal

42 Rukavice antivibračné                                                                                                     (C13) 20 25 14 20 15 94 4,60 432,40 € Mel

43 Rukavice pre manipuláciu s reťazovými nástrojmi                                                        (C14) 10 13 1 10 18 52 30,00 1 560,00 € 1000 V

44 Rukavice ochranné päťprsté s nitrilovým nánosom na textilnom podklade                   (C15) 0 10 20 0 0 30 0,75 22,50 € Universal

45 Rukavice šité namočené v PVC s návlekom                                                                   (C16) 15 15 0 15 4 49 7,50 367,50 € Nina

46 Rukavice zváračské päťprsté kožené s dlhou manžetou                                                 (C17) 5 3 4 5 3 20 1,80 36,00 € Urbi winter

47 Ochranné rukavice dielekrické                                                                                        (C19) 1 0 0 1 0 2 24,00 48,00 € Ardon C1052

48 Ochranné rukavice univerzálne proti organickým látkam                                              (C20) 0 10 0 0 0 10 3,20 32,00 € Ardon C4003

49 Ochranné rukavice gumené                                                                                             (C21) 24 10 30 24 9 97 0,50 48,50 € P10 + LB100

50 Ochranné rukavice zateplené                                                                                           (C22) 120 200 22 120 72 534 2,80 1 495,20 € Ardon REF 02

51 Chrániče sluchu zátkové (C23) 24 0 0 24 0 48 0,09 4,32 € Ardon I4001+I4008+I4073

52 Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie (C24) 300 300 300 300 300 1500 0,40 600,00 € Tyvek

53 Bezpečnostný pás (C25) 5 5 5 5 5 25 26,50 662,50 € PVC 45W

54 Výstražné traky (C26) 50 50 50 50 50 250 5,10 1 275,00 €

55 Bezpečnostný postroj (C27) 1 1 1 1 7 11 165,00 1 815,00 €

56 Ochranné návleky na topánky (C29) 800 300 0 800 800 2700 1,00 2 700,00 €

57 Zástera ochranná pre prácu s kyselinami                                                                        (C31) 2 3 0 2 1 8 5,50 44,00 €

58 Zástera zváračská kožená                                                                                                (C32) 2 2 2 2 3 11 10,80 118,80 €

59 Zváracie gamaše kožené                                                                                                 (C33) 2 3 0 2 2 9 6,50 58,50 €

60 Zástera cez hlavu (klokanka) biela – farebná                                                                  (C35) 6 3 0 6 4 19 6,30 119,70 €

61 Ochranný filter 5935 - P3 (C38) 10 5 19 10 1 45 3,40 153,00 €

62 Ochranný filter 3M 6055 (C39) 10 5 19 10 0 44 5,60 246,40 €

63 Respirátor 3 M 6 000                                                                                                      (C41) 10 5 4 10 1 30 15,00 450,00 €

64 Respirátor proti prachu  3 M                                                                                           (C42) 10 33 5 10 17 75 2,00 150,00 €

65 Respirátor 3M 9925                                                                                                        (C43) 10 10 0 10 2 32 3,50 112,00 €
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66 Držiak ochranných filtrov k polomaske 3M 6000 (C44) 0 5 19 0 1 25 3,00 75,00 €

67 Ochranné okuliare proti oslneniu a  vniknutiu mechanických nečistôt do oka               (C45) 15 10 14 15 20 74 1,60 118,40 € Ardon V2111

68 Ochranné okuliare číre proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka                         (C46) 5 10 10 5 10 40 1,50 60,00 € Ardon V2011

69 Ochranný štít proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka                                         (C47) 5 6 3 5 4 23 7,00 161,00 € SP 28

70 Okuliare pre zvárača                                                                                                       (C48) 5 3 0 5 3 16 5,00 80,00 € Ardon E4101

71 Zváračská kukla                                                                                                              (C49) 5 1 0 5 3 14 33,80 473,20 €

72 Pás obličkový                                                                                                                  (C50) 15 21 15 15 18 84 2,00 168,00 €

73 Ľahký mušľový chránič sluchu (C51) 10 19 15 10 18 72 3,70 266,40 € Ardon C4004

74 Mušľový chránič sluchu kombinovaný s drôteným obličajovýn štítom (C52) 10 15 7 10 10 52 35,00 1 820,00 € ED SET 2H

75 Náhradné potítka do prilby (C53) 0 10 0 0 0 10 0,70 7,00 €

76 Zachytávací postroj celotelový D1 5 109,00 545,00 € PUMA HAR 25

77 Spojovací popruh D2 5 32,00 160,00 € Petzl Spelegyca

78 Karabína 8 mm D3 40 16,50 660,00 € 412 YZ

79 Horolezecká prilba D4 5 24,10 120,50 € Granite peak

80 Zlaňovacie zariadenie D5 5 104,00 520,00 € Descort TC006

81 Ručný blokant D6 5 43,50 217,50 € TC002

82 Slučka 60 cm D7 10 6,10 61,00 € LO030100 100 cm

83 Slučka 120 cm D8 10 6,50 65,00 € LO030150 150 cm

84 Zachytávač pádu D9 5 96,00 480,00 € Cameleon AN066A

85 Karabína triact lock D10 15 30,00 450,00 € AMX25X2

86 Tlmič pádu D11 5 25,10 125,50 € AMB s lanom a 2 karab.

87 Statické lano 10,5 mm, 60 m D12 10 215,00 2 150,00 € Kratos

88 257,22 €

176 514,44 €

35 302,89 €

211 817,33 €

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 25.3.2022

______________________________________

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Ing. Juraj Gdovin, konateľ

Cena spolu v € bez DPH za 2 roky:

20% DPH v €:

Cena spolu s DPH v € s DPH za 2 roky:

Cena spolu v € bez DPH za 1 rok:


