Príloha č.2 zmluvy č.:.....

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej
len „OOPP“) pre zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) na ochranu
pred existujúcimi nebezpečenstvami vyplývajúcimi z pracovného procesu. Technická špecifikácia
jednotlivých OOPP vychádza z požiadaviek a ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
Špecifikácia OOPP:
1. Ochranná obuv – pracovné zimné topánky (70ks)
Topánka celokožená nubuck s okopovou gumou na špici a po bokoch. Gore – tex membrána, alebo
ekvivalent. Ochrana a spevnenie kotníka. Medzi podrážka EVA, alebo ekvivalent. Podrážka Vibram
WRINKLER EVO alebo ekvivalent. Pútko na zavesenie topánky na jazyku aj na päte. Farba zelená. Váha
maximálne 600 g. Veľkostná škála po pol číslach.

2. Ochranná obuv – gumáky (150 ks):
Gumové čižmy vyrobené z vulkanizovaného prírodného kaučuku s minimálne 4 mm neoprénovou
podšívkou. Bočný zips umožňujúci pohodlný vstup. Nastaviteľná šírka lýtka. Stabilná, nekĺzavá
podrážka s nárazuvzdornou pätou. Výška hriadeľa minimálne 38 cm. Hmotnosť maximálne 2010 g (pri
veľkosti 43). Dodávané v celých číslach, farba hnedá.

3. Ochranné odevy - Bunda zimná dvojvrstvová 3 v 1 (70ks)
Zimná zateplená bunda z vyberateľnou vložkou. Vrchná bunda membrána DRY EDGE 10 000 mm/10
000g/m2/24h CODWR/100% PES alebo ekvivalentná. Rolovateľná kapucňa. Sťahovanie na rukávoch na
suchý zips. Vrecká v minimálnom rozsahu: dve hlavné vrecká, náprsné vrecko a jedno vnútorné vrecko.
Podšívka s ľahkého nylonu. Raglánové rukávy. Vnútorná bunda odnímateľná na zips z materiálu Pertex
100% PES alebo ekvivalentný. Izolácia Pertex Black 100g, 100% PES alebo ekvivalentná.
Verejný obstarávateľ vyžaduje na bunde umiestnenie loga vo forme „nažehlovačky“. Vyobrazenie loga,
jeho veľkosť a požadovaná farba tvorí Prílohu č.3 zmluvy.

4.

Ochranné odevy- Nohavice zimné zateplené (70ks)

SOFTSHELOVÉ nohavice anatomického strihu s možnosťou rozzipsovania na lýtku. Vnútorný materiál
brúsený fleece. Aspoň dve vrecká na páse s možnosťou uzatvorenia na zips. Minimálne jedno stehenné
vrecko na zips. Pútka na páse pre uchytenie opasku. Elastický pás na gumu. Vnútorná gamaša na

topánku. Anatomicky tvarované kolená. Minimálne požiadavky na materiál – štvorstranný stretch
WIND ACTIVE 3000mm/3000g/m2/24H 94%PES 6%EL alebo ekvivalent. Váha max. 460g. Sivá farba.
Verejný obstarávateľ vyžaduje na nohaviciach umiestnenie loga vo forme „nažehlovačky“. Vyobrazenie
loga, jeho veľkosť a požadovaná farba tvorí Prílohu č.3 zmluvy.

5. Čistenie OOPP- Gel na pranie (150 ks)
Na údržbu a čistenie OOPP prípravok je určený na pranie membránových veci. 5-15% extract z
mydlových orechov, neiónový tenzid rastlinného pôvodu, <5% chelátory (EDDS), lieh, xantanová guma,
benzoan sodný. Objem minimálne 250ml.
6. Repelentný sprej (150ks)
Používa sa ako ochrana pred bodavým hmyzom, kliešťami a komármi. Chráni minimálne 10h pred
bodavým hmyzom a 5h pred kliešťami. Prípravok musí obsahovať aspoň 50% látky DEET alebo
ekvivalentnej. Objem minimálne 60ml.

Verejný obstarávateľ vyzve víťazného uchádzača na predloženie vybraných vzoriek OOPP spolu
s fotodokumentáciou resp. technickou špecifikáciou potvrdzujúcou splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky. V prípade ak predložené vzorky OOPP od víťazného uchádzača
nebudú spĺňať požiadavky uvedené v technickej špecifikácii, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
osloviť ďalšieho uchádzača v poradí na predloženie vzoriek OOPP.

