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Verejný obstarávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“)
podľa § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

k zriadeniu dynamického nákupného systému
Časť: B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave november 2020
Č.: R1-9 / 192-03 / 2020
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Časť: B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
č. 1 Maska s respirátorom FFP2/N95 bez výdychového ventilu
Skladací ochranný respirátor triedy FFP2 bez výdychového ventilčeka, v univerzálnej
veľkosti, vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym
odporom pri dýchaní.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.).
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of - Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ
- pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, v ktorom bude tovar dodaný.
č. 2 Maska s respirátorom FFP2/N95 s výdychovým ventilom
Skladací ochranný respirátor triedy FFP2 s výdychovým ventilčekom, v univerzálnej veľkosti,
vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou, s nízkym
odporom pri dýchaní.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.).
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
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č. 3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického
filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a so zakrytým
výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.)
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického
filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým
ventilom – obojstranná filtrácia.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.)
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a videľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 5 Maska operačná s gumičkami
Trojvrstvová
plochá ochranná tvárová maska s upevnením na uši gumičkami, z
antialergickej netkanej textílie, 3x horizontálne skladaná, vonkajšia vrstva, filtračné médium a
vnútorná vrstva.
S formovateľnou nosnou sponou zapracovanej do mäkkého lemu, nie z niklu.
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Veľkosť univerzálna, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :EN 149:2001+A1:2009, GB/T32610-2016, R 2016/425, N14683, EN
13795 alebo ekvivalentnou normou.
Určené na použitie v zdravodníckom zariadení.
Balené v krabičkách, označenie šaržou a exspiráciou.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..
č. 6 Návlek na obuv vysoký
Ochranný návlek vyrobené z laminovaného, mikroporézneho netkaného materiálu.
Spĺňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom.
Elastická lýtková časť s gumou; podrážka odolná voči šmyku (protišmykovosť)
Univerzálna veľkosť (so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi).
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..
č. 7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie, s
použitím výstuže v oblasti rúk, hrudníka a brucha.
Operačný plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.
5 - vrstvový materiál SSMMS, poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort
chirurgov a personálu pri súčasnej maximálnej ochrane proti kontaminácii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.
Určené na použitie v zdravodníckom zariadení
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku.
Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 8 Plášť ochranný nesterilný
Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie,
nesterilný.
Plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.
Poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort
personálu pri súčasnej
maximálnej ochrane proti kontaminácii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.
Súťažné podklady „OOPP pre UNB
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Určené na použitie v zdravodníckom zariadení
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku.
Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5,6
Jednorazový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci ochranu CE kategórie III.,
Typ 4/5/6; do prostredia zamoreného únikom nebezpečnej látky s ochranou aj voči
biologickým rizikám.
Šité švy prelepené páskou.
Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam, postriekaním nebezpečnými kvapalnými
chemikáliami, použiteľný pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalnými a infekčnými
látkami „mokré baktérie“.
Odev nezaťažujúci tepelne organizmus.
Zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia.
Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu.
Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostatnými OOPP (ochrana zraku a
dýchania).
Odev musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a
ošetrovania.
Materiál: netkaná mikroporézna polypropylénová antistatická tkanina.
Z pevného materiálu, antistatický, jednodielny, odolný proti tvoreniu trhlín pri ohýbaní, odolný
proti pretrhnutiu, pevnosť vťahu,
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL
Výrobok v zhode s :EN 14605:2005+A1:2009 (typ 4:), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ
5:) EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6:), EN 14126:2003 (typ 4-B, 5-B, 6-B), EN 1149-5:2008,
EN 1073-2:2002, alebo ekvivalentnou normou.
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku
Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby
Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Spevnené jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové
(nespôsobujú alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám) o minimálnej
hrúbke v dlani 0,12 mm, v prstoch 0,16 mm a o minimálnej dĺžke 240 mm, nepudrované,
chlórované, tvar univerzálny, obojručné - vhodné na pravú aj ľavú ruku.
Odolné proti mechanickému poškodeniu.
Povrch textúrovaný na špičkách prstov, AQL.
Unkončenie manžety - rovnomerne rolovaný okraj.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: S-XL
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Výrobok v zhode s :EN 420:2003+A1:200, EN 455, EN 388, EN 375 alebo ekvivalentnou
normou
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku
Certifikát EU s vyhlásením o zhode
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
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