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

Bratislava, 04.11.2021
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12 až 20
Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného
mesta SR Bratislavy“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 218/2021 zo dňa
24.09.2021 pod značkou 43981 - WYT, boli doručené nasledovné otázky:
Otázka č. 12:
Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie hodnoty v riadku “Podšívka“, kde sa uvádza okrem
iného „...s parametrami vodného stĺpca min. 5000 mba“, t.j. o aký vodný stĺpec ide, pretože žiadna
norma takto vlastnosť textilných materiálov nedefinuje.
Odpoveď č. 12:
Parameter "výška vodného stĺpca“, resp. odolnosť textílií proti prenikaniu vody pri pôsobení tlaku
vody, sa uvádza u textilných materiálov, ktoré obsahujú membránovú vrstvu podľa normy EN ISO
20811:1992.
Otázka č. 13:
Prosíme verejného obstarávateľa, o vysvetlenie hodnoty v riadku “Podšívka“, kde sa uvádza
relatívne presný percentuálny pomer medzi polyamidom a polyesterom vo vrchnej pleteniny
podšívkového materiálu. Ako má záujemca preukázať takýto pomer vlákien v použitej pletenine
podšívky?
Odpoveď č. 13:
Uvedený percentuálny pomer nie je pomer počtu vlákien, ale pomer chemického zloženia
materiálov použitých textílií PA & PES. Požadovaný pomer (zloženie) doloží účastník
materiálovým listom (alebo iným dokladom) výrobcu podšívkového sendviča.
Otázka č. 14:
V charakteristike je v riadku “Podšívka zadných dielcov“ uvedené, že materiál má byť vybavený
netkanou antistatickou textíliou a termoizolačnou membránou. Ako má byť antistatickosť súčasti
textilnej podšívky preukázaná a čo sa od tejto vlastnosti očakáva, aby sme vedeli reagovať na
potrebu VO? Prosíme zároveň o bližšie vysvetlenie pojmu termoizolačná membrána, pretože
doteraz sme sa u výrobcov stretávali iba s polopriepustnou membránou, prepúšťajúcou vodné pary
a zabraňujúcou prieniku vody do vnútra obuvi.
Odpoveď č. 14:
V zadávacej dokumentácii došlo k chybe, verejný obstarávateľ opravuje znenie zadania nasledovne:
Podšívka zadných dielov je v identickom zložení, ako je uvedené v odstavci „Podšívka“.
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Otázka č. 15:
Verejný obstarávateľ uvádza v riadku “Vkladacia stielka“ uvádza VO požiadavku na jej
antibakteriálnosť. Ako preukáže záujemca, že jeho vkladacia stielka je antibakteriálna? Bude
musieť predložiť protokol o skúške na antibakteriálnosť použitého materiálu? Bude nutné
deklarovať antibakteriálnosť u všetkých vrstiev takejto stielky?
Odpoveď č. 15:
Uchádzač doloží požadovanú vlastnosť materiálovým listom výrobcu (alebo iným dokladom), ktorý
bude obsahovať výsledky skúšky podľa EN ISO 20645 s výsledkom „DOBRÝ“, alebo
podľa EN ISO 20743 na prítomnosť CCM 8853 a na CCM 4516 s výsledkom – „A min. 2“.
Antibakteriálnosť je požadovaná len u materiálu nášľapnej vrstvy vkladacej stielky.
Otázka č. 16:
V prílohe č. 5 v Opise predmetu zákazky je v riadku “Podošva“ uvedené, že má byť trojhustotná
PU/PU/guma a má obsahovať kevlarovú planžetu o hrúbke 2 mm. Ako preukáže záujemca použitie
takéhoto typu podošvy, keď umiestenie dvoch typov materiálov rôznej hustoty v medzipodošve
pod pätou nohy, okrem samotnej gumenej podošvy, nemusí byť jasne preukázateľné? Ako preukáže
záujemca použitie a hlavne hrúbku použitej kevlarovej planžety v obuvi, keď je zabudovaná v jej
vnútri?
Odpoveď č. 16:
Verejný obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok deštrukciou polpára obuvi (pozdĺžnym
rozrezaním obuvi).
Otázka č. 17:
Prosíme verejného obstarávateľa, o vysvetlenie bodu 3. Ďalšie osobitné požiadavky, kde sa uvádza:
„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.“ Akú predstavu má verejný obstarávateľ o veľkosti našitej etikety
s požadovanými informáciami (hlavne postupom na údržbu) vo vnútri obuvi?
Odpoveď č. 17:
Na etikete verejný obstarávateľ požaduje nasledovné údaje: výrobca, krajina pôvodu, označenie
modelu, norma, veľkosť francúzsky, piktogram ohľadom zloženia obuvi, dátum výroby vo formáte
mesiac/rok. Veľkosť etikety by mala byť primeraná tak, aby všetky údaje boli čitateľné.
Informácie ohľadom údržby obuvi musia byť doložené formou príbalového letáku ku každému páru
obuvi.
Otázka č. 18:
Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie dôvodu zadania hodnoty absorpcie energie min. 40 J
v prílohe č. 5 v Opise predmetu zákazky v riadku "Podošva", pretože táto hodnota bola predtým
definovaná na úrovni požiadavky normy. Žiadna otázka nebola položená zo strany záujemcov tak,
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aby bolo potrebné oproti požiadavke normy pre pracovnú obuv (STN EN ISO 20347:2012) práve
tento konkrétny parameter dvojnásobne zvýšiť.
Odpoveď č. 18:
Verejný obstarávateľ požaduje hodnotu absorpcie energie 40 J z dôvodu dosiahnutia vysokého
komfortu nosenia, pri náročnej a dlhotrvajúcej službe príslušníkov Mestskej polície.
Otázka č. 19:
V Opise predmetu zákazky je u zimnej poloholeňovej obuvi v časti "Vrchové prevedenie" uvedené,
že na topánke je všitý nádstavec vrchovej pätičky". Avšak z obrázkovej prílohy je viditeľné, že
topánka má v päte nad vrchovou pätičkou sárovú (holeňovú) časť a nad ňou je vrchový golier. Kde
pri takejto konštrukcii zvršku má byť umiestnený nádstavec vrchovej pätičky, a z akého materiálu
má byť?
Odpoveď č. 19:
Verejný obstarávateľ informuje, že obrázok je iba ilustračný. Dizajn môže byť rôzny.
Otázka č. 20:
V Opise predmetu zákazky je u oboch topánok v časti "podšívka zadných dielcov" uvedené, že
podšívka je vybavená tepelne izolačnou vrstvou. Pri poltopánkach nie je v názve uvedené, že ide o
zimnú obuv. Musia byť aj poltopánky použiteľné v zimných podmienkach?
Odpoveď č. 20:
Verejný obstarávateľ informuje, že sa jedná o obuv celoročnú nízku a celoročnú vysokú.
S pozdravom
Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

Príloha:
- Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky – aktualizácia č. II
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