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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice 
33/2014                                                                                        Ing. Kišidaj, kl.18                                   15.07.2014                                                                                                     
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pracovné odevy“ – žiadosť. 
 
           Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre zákazku 
s názvom: „Pracovné odevy“, pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).    

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 
          Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – špecifikácia zákazky, ktorá je  súčasťou 
tejto žiadosti.  

 
 
Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné: 

1. Cenu je potrebné spracovať na základe priloženej špecifikácie bez DPH a s DPH. 
2. Požadovaný termín dodania tovaru je do 25.08.2014. 
3. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné zaslať 

poštou na adresu uvedenú v hlavičke, e-mailom (podľa bodu 5) alebo doručiť osobne na sekretariát 
verejného obstarávateľa (hlavná budova, 1.poschodie)  s názvom „Pracovné odevy“  v  termíne do 
24.07.2014 do 14.00 hod. 

4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. 
5. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 26.07.2014. 

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 kl. 18, 
0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com. 
  
 
S pozdravom,     
  
                                                                                                                     Ing. Pavol Hanušin, v.r. 
                                                                                                                    vedúci úseku E a VS    
 

               

 

 

 

Prílohy: 

1. Špecifikácia zákazky 

2. Foto - predloha 
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Príloha č.1 

 

 

Tovar Množstvo Jednotková 

cena bez 

DPH 

Jednotková 

cena s DPH 

Celková cena 

s DPH 

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2 – farba modro/žltá (podľa priloženej 

foto predlohy) 

145 ks    

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2 – farba svetlomodrá (podľa 

priloženej foto predlohy) 

65 ks    

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2  – farba zelená (podľa priloženej foto 

predlohy) 

64 ks    

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2 – farba tmavomodrá 

40 ks    

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2 – farba červená 

30 ks    

Montérková súprava – nohavice do pása, zapínanie na 

gombíky a sťahovanie šnúrkou, dve predné vrecká a jedno 

metrové vrecko na pravej strane, blúza s dlhým rukávom so 

zapínaním rukávov na gombík, predné zapínanie na 

gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 182 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 240-260 g/m2 – farba biela 

300 ks    

Dámske biele nohavice do pása – zapínanie na ľavom boku 

na gombíky, guma v páse, dve predné vnútorné vrecká, 

výšková skupina 170 cm, zloženie 100% bavlna, keper, 

gramáž 180-200 g/m2 (podľa priloženej foto predlohy) 

245 ks    

Dámske biele tričko – s krátky rukávom a okrúhlym 230 ks    
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výstrihom s prešitím okolo krku, zloženie 100% bavlna, 

gramáž 145-160 g/m2 

Dámska biela blúza – s krátkym rukávom, predné zapínanie 

na gombíky, dve spodné vrecká a jedno náprsné vrecko, 

výšková skupina 170 cm, zloženie 100% bavlna, gramáž 

180-200 g/m2 (podľa priloženej foto predlohy) 

15 ks    

Pánsky pracovný plášť – s dlhým rukávom, zapínanie na 

gombíky, materiál 100% bavlna, 240 g/m2, farba sivomodrá 

25 ks    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


