HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Príloha č.5 - Opis predmetu zákazky
1. Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Položka č. 1:
Obuv poltopánková
oceľovej špice

čierna

bez

Materiálová charakteristika:
Vrchové prevedenie:

hladká lícová hydrofóbna hovädzinová useň NUBUK, min.
hrúbka 2,0 mm, farba čierna, v kombinácii s hydrofóbnou
polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba
čierna, oblúková špička.

Jazyk s výplňou:

hydrofóbna polyamidová tkanina s polyuretánovým záterom,
farba čierna

Podšívka:

membrána GORE-TEX Carbon Grey
netkaná textília, podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou
potu, podšívkový sendvič s vodeodolnou membránou,
vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej
antistatickej textílie; termoizolačná paropriepustná membrána

Podšívka zadných dielcov:

vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej
antistatickej textílie; odolnosť voči oderu, termoizolačná
paropriepustná membrána

Vkladacia stielka:

4ply CLOUD
anatomicky
tvarovaná,
antistatická,
antibakteriálna,
absorbujúca vlhkosť, vymeniteľná, farba sivá alebo čierna

Šnurovacie očko:

1 pár očko kovové nehrdzavejúce, povrchová úprava staromeď

Šnurovadlo:

okrúhle, pletené s plastovým ukončením, farba čierna

Podošva:

dvojhustotná polyuretánová EXPLORER PU/PU/Pryž + 2 mm
kevlarová planžeta, vyrobená technológiou priameho nástreku,
antistatická, odolná voči pohonným hmotám, s výbornou
absorpciou energie v oblasti päty; protišmyková typu SRC,
Vibram

Spodná časť podošvy:

dezénovaná, polyuretánová

Veľkosť:

veľkosť EÚ v rozmeroch 38 – 49
Medzi spojmi nesmie dochádzať k prieniku vody zvonku do
vnútra obuvi.
Obuv bez oceľovej špice.

Požadované normy:

STN EN ISO 20347 O2 FO WR HI CI HRO SRC
STN EN ISO 20344

Položka č. 2:
Zimná obuv poloholeňová usňová
čierna bez oceľovej špice
Materiálová charakteristika:
Vrchové prevedenie:

hladká lícová hydrofóbna hovädzinová useň NUBUK, min.
hrúbka 2,0 mm, farba čierna, v kombinácii s hydrofóbnou
polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba
čierna, oblúková špička, v zadnej časti vrchového prevedenia
je všitý nadstavec vrchovej pätičky zabezpečujúci vyššiu
flexibilitu a komfort nosenia, tepelná izolácia do -15°C

Jazyk s výplňou:

hydrofóbna polyamidová tkanina s polyuretánovým záterom,
farba čierna

Podšívka:

membrána GORE-TEX Carbon Grey
netkaná textília, podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou
potu, podšívkový sendvič s vodeodolnou membránou,
vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej
antistatickej textílie; termoizolačná paropriepustná membrána

Podšívka zadných dielcov:

vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej
antistatickej textílie; odolnosť voči oderu, termoizolačná
paropriepustná membrána

Vkladacia stielka:

4ply CLOUD
anatomicky
tvarovaná,
antistatická,
antibakteriálna,
absorbujúca vlhkosť, vymeniteľná, farba sivá alebo čierna

Šnurovacie očko alebo háčik:

6-7 párov očko alebo háčik, kovové nehrdzavejúce, povrchová
úprava staromeď

Šnurovadlo:

okrúhle, pletené s plastovým ukončením, farba čierna

Šnurovanie:

šnurovanie, 1 pár očko kovové nehrdzavejúce, povrchová
úprava staromeď

Podošva:

dvojhustotná polyuretánová EXPLORER PU/PU/Pryž + 2 mm
kevlarová planžeta, vyrobená technológiou priameho nástreku,
antistatická, odolná voči pohonným hmotám, s výbornou
absorpciou energie v oblasti päty; protišmyková typu SRC,
Vibram, podrážka izolovaná voči chladu CI, tepelná izolácia
do -15°C

Spodná časť podošvy:

dezénovaná, polyuretánová

Veľkosť:

veľkosť EÚ v rozmeroch 38 – 49
Medzi spojmi nesmie dochádzať k prieniku vody zvonku do
vnútra obuvi.
Obuv bez oceľovej špice.

Požadované normy:

STN EN ISO 20347 O2 FO WR HI CI HRO SRC
STN EN ISO 20344
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3. Ďalšie osobitné požiadavky
•

Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia v priestoroch
objednávateľa.

•

Súčasťou každého výrobku bude etiketa s informáciou o výrobcovi, veľkosťou, postupom
údržby v úradnom jazyku. Etiketa musí byť našitá na viditeľnom mieste vo vnútri
výrobku v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

•

Počty základných veľkostí budú upresnené v objednávke.

•

Každý pár tovaru predmetu zákazky bude balený samostatne po 1 páre v krabici s
vložením informácie poskytovanej výrobcom o zásadách správneho používania tak, aby
bola zabezpečená funkčnosť obuvi, návodu na čistenie a ošetrovanie obuvi. Na krabici
musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi, veľkosť.

•

Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok od objednávateľa, kde
bude uvedené množstvo, veľkosť a druh tovaru. Lehota dodania tovaru bude do 4 týždňov
od doručenia objednávky. Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 do
14:00 hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 1 deň vopred.

•

Skutočne odobraté počty jednotlivej obuvi uvedenej v technickej špecifikácii budú
závisieť od potrieb objednávateľa. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať zazmluvnený
počet obuvi, ale má právo znížiť alebo zvýšiť počet jednotlivej obuvi.

•

Dĺžka splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, súčasťou bude dodací list.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní predmetu zákazky na základe doručenej
faktúry spolu s dodacím listom s uvedením celkovej ceny s DPH.

•

Záruka na tovar je 24 mesiacov.

•

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy
odstúpiť, ak uzavretá dohoda nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky. Dňom
doručenia oznámenia o odstúpení bude dohoda považovaná za ukončenú.
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4. Náhľad obuvi
Obuv poltopánková

Zimná obuv poloholeňová
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