
 Príloha č. 1 - Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 

Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom /konkrétnym názvom/, resp. v prípadoch nie 

presne špecifikovaných parametroch predmetu zákazky môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie 

predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. 

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne 

rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete 

zákazky (tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky). Ekvivalentné plnenie sa 

vzťahuje na všetky stanovené parametre. Uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej 

kvality. 

 

V prípade ak je v týchto súťažných podkladoch odkaz na normu v zmysle slovenského právneho 

poriadku, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte. 

 

 

 

ČASŤ 1: TERÉNNE ODEVY - BUNDY, VETROVKY, NOHAVICE 

 

TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA 
 
 
 

1. Softshellová bunda 

Popis: 

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Stojáčikový golier  

Anatomický strih rukávov  

Ukončenie rukávov sťahujúcim prvkom  

Hlavný zips po celej dĺžke až k hornému okraju goliera, zakončený ochranou brady voči oderu 

Dve predné bočné vrecká na zips 

Predné náprsné vrecko so zvislým zapínaním na zips 

Min. jedno vnútorné vrecko uzatvárateľné na zips 

Všetky zipsy vodeodolné 

Na všetkých bežcoch umiestnené ťahadlá 

Spodná časť bundy s možnosťou stiahnutia 

Suchý zips na ľavom rukáve v ramennej časti na umiestnenie označenia 

Suchý zips na ľavej strane vedľa náprsného vrecka na umiestnenie označenia 

 

Špecifikácia materiálov: 

Štvorsmerný trojvrstvový elastický softshell 

Zloženie min. 80% PAD/elastan s PTU alebo PTFE membránou  

Gramáž materiálu 280– 310 g/m2 

Vystuženie ramien materiálom odolným proti mechanickému poškodeniu 

Vodeodolnosť: 20 000 mm 

 

Farebné vyhotovenie: 

Bundy budú dodávané v dvoch farebných vyhotoveniach: 

A. Tmavo zelená (najbližšie k odtieňu PANTONE TPX 19-6311) 

B. Červená 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1   EN 13688 



Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

Uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte 

 

 

2. Fleecova bunda 

 
Popis: 

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Stojáčikový golier  

Anatomický strih rukávov  

Ukončenie rukávov sťahujúcim prvkom  

Hlavný zips po celej dĺžke až k hornému okraju goliera, zakončený ochranou brady voči oderu 

Dve predné bočné vrecká na zips 

Predné náprsné vrecko so zvislým zapínaním na zips 

Min. jedno vnútorné vrecko uzatvárateľné na zips 

Na všetkých bežcoch umiestnené ťahadlá. 

Podlepené švy 

Spodná časť bundy s možnosťou stiahnutia 

Suchý zips na ľavom rukáve v ramennej časti na umiestnenie označenia 

Suchý zips na ľavej strane vedľa náprsného vrecka na umiestnenie označenia 

 

Špecifikácia materiálov: 

Elastický materiál 

Mikrofleece na vnútornej strane 

Zloženie 92% PES/8%elastan 230-240g/m2 

Povrchová úprava antipilling zaisťujúca zvýšenú mechanickú odolnosť. 

 

Farebné vyhotovenie: 

Bundy budú dodávané v dvoch farebných vyhotoveniach: 

A. Tmavo zelená (najbližšie k odtieňu PANTONE TPX 19-6311) 

B. Červená 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1   EN 13688 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

Uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte 

 

 

3. Vetrovka vrchná nepremokavá 
 

Popis: 

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Stojáčikový golier prechádzajúci do integrovanej kapucne 

Strih vetrovky a strih rukávov prispôsobený vrstveniu viacerých kusov oblečenia pod vetrovkou, 

a zároveň umožňujúci pohodlné nosenie 

Ukončenie rukávov sťahujúcim prvkom  

Hlavný zips po celej dĺžke až k hornému okraju goliera, zakončený ochranou brady voči oderu 

Dve predné bočné vrecká na zips 

Predné náprsné vrecko so zvislým zapínaním na zips 

Min. jedno vnútorné vrecko uzatvárateľné na zips 

Všetky zipsy vodeodolné 

Na všetkých bežcoch umiestnené ťahadlá. 

Podlepené švy 

Spodná časť bundy s možnosťou stiahnutia 



Suchý zips na ľavom rukáve v ramennej časti na umiestnenie označenia 

Suchý zips na ľavej strane vedľa náprsného vrecka na umiestnenie označenia 

 

Špecifikácia materiálov: 

Trojvrstvový membránový materiál (laminát) s minimálnymi parametrami: 

- vodeodolnosť: 20 000 mm 

- parapriepustnosť -  Ret: < 7,00 m2.Pa.W-1 

Materiál 100% PAD  

Gramáž materiálu  140- 150g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 

Bundy budú dodávané v dvoch farebných vyhotoveniach: 

A. Tmavo zelená (najbližšie k odtieňu PANTONE TPX 19-6311) 

B. Červená 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1   EN 343 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

Uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte 

 

 

4. Nohavice – nepremokavé 
 

Popis: 

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Nepremokavé nohavice, spevnené na kolenách 

Vpredu 2 bočné vrecká 

Zapínanie nohavíc na zips, v páse gombík a pásec s pútkami na remeň 

Odnímateľné traky 

Podlepené švy 

Rozopnutie celých nohavíc, s možnosťou odvetrania 

 

Špecifikácia materiálov: 

Trojvrstvový membránový materiál (laminát) s minimálnymi parametrami: 

- vodeodolnosť: 20 000 mm 

- parapriepustnosť:  

           Ret: < 7,00 m2.Pa.W-1 

Materiál 100% PAD  

Gramáž materiálu 140-150 g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 
Čierna alebo sivá 

 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1 EN 13688 EN14058 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

5. Nohavice – letné 
 

Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Vpredu 2 bočné vrecká, na bokoch na stehnách  dve naložené vrecká na zapínanie  

Zapínanie nohavíc na zips.  



V páse gombík a pásec s pútkami na remeň 

Odnímateľná spodná časť vo výške kolien 

 

Špecifikácia materiálov: 

Rýchlo schnúci a priedušný materiál 

Zloženie min. 80% PAD/ elastan, 

Gramáž materiálu – 175 -185g/m2  

Povrchová úprava zaisťujúca zvýšenú mechanickú odolnosť 

Povrchová úprava DWR 

 

Farebné vyhotovenie: 
Čierna alebo sivá 

 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1 EN 13688 EN 343 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

6. Reflexné popruhy/traky 
 

Popis:  

Popruhy na suchý zips 

Nastaviteľná veľkosť 

Jednoducho sa natiahnu na vrchnú vrstvu oblečenie 

 

Špecifikácia materiálov: 

Odolný reflexný materiál 

 

Požadované normy: 

STN EN 471 / EN ISO 20471 

 

 

 

 

 



 ČASŤ 2: TERÉNNE ODEVY – TRIČKÁ, POLOKOŠELE, 

KOŠELE, TERMO-BIELIZEŇ, DOPLNKY 

 

TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA 
 

 

 

1. Tričko s krátkym rukávom 
 

Popis:  

Pánske aj dámske prevedenie 

Klasické tričko určené na celodenné nosenie a používanie, rovného strihu s okrúhlym priekrčníkom 

riešeným ku krku 

 

Špecifikácia materiálov: 

Bavlna (min. 90%), elastan 

Základný materiál – pletenina, jednolíc 

Gramáž materiálu 160-180 g/m2 ± 10% 

 

Farebné vyhotovenie: 

Tričká s krátkym rukávom budú dodávané v dvoch farebných vyhotoveniach: 

A. Tmavo olivovo zelená 

B. Biela 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

2. Polokošeľa 

 
Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Spevnený golier 

Bez vrecka 

 

Špecifikácia materiálov: 

50% Modal, 50% bavlna, jednolíc 

Gramáž materiálu min. 180g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 
Svetlo olivovo zelená 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

3. Košeľa s krátkym rukávom 

 
Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Spevnený golier 

Náprsné vrecko s uzatvárateľnou klopou s gombíkom  



Vpredu sa košeľa rozopína pomocou gombíkov po celej dĺžke 

 

Špecifikácia materiálov: 

Rýchlo schnúci a priedušný materiál  

Materiál min. podiel bavlny 55% 

 

Farebné vyhotovenie: 
Svetlo olivovo zelená 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

4. Košeľa s dlhým rukávom 
 

Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Spevnený golier 

Rukávy je možné zrolovať a zapnúť na krátky rukáv 

Náprsné vrecko s uzatvárateľnou klopou s gombíkom  

Vpredu sa košeľa rozopína pomocou gombíkov po celej dĺžke 

 

Špecifikácia materiálov: 

Rýchlo schnúci a priedušný materiál  

Materiál min. podiel bavlny 55% 

 

Farebné vyhotovenie: 
Svetlo olivovo zelená 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

5. Termobielizeň – tričko – krátky rukáv 
 

Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

S krátkym rukávom 

Anatomický tvar, ploché švy  

Určené ako základná vrstva so schopnosťou odvádzať vlhkosť z povrchu tela a udržovať telo v suchu a 

teple v studenom počasí 

Priekrčník je okrúhly 

Všetky švy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu 

 

Špecifikácia materiálov: 

Zloženie: 100% polyester /polyuretán s prímesou Ag.  

Gramáž materiálu cca 90-130g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 
Čierna alebo sivá alebo tmavozelená 

 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1 EN 13688 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 



 

 

6. Termobielizeň – tričko – dlhým rukáv 
 

Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

S dlhým rukávom 

Anatomický tvar, ploché švy 

Určené ako základná vrstva so schopnosťou odvádzať vlhkosť z povrchu tela a udržovať telo v suchu a 

teple v studenom počasí 

Priekrčník je okrúhly  

Všetky švy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu 

 

Špecifikácia materiálov: 

Zloženie: 100% polyester  alebo polyuretán s prímesou Ag.  

Gramáž materiálu 90-130g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 

Čierna alebo tmavosivá alebo tmavozelená 

 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1 EN 13688 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

7. Termobielizeň - nohavice 
 

Popis:  

Pánske aj dámske vyhotovenie 

Dlhé nohavice anatomický tvar, ploché švy  

V sedovej a prednej časti všitý klin, ktorý má v pánskom prevedení vpredu vypracovaný rázporok s 

otvorom 

Všetky švy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu 

 

Špecifikácia materiálov: 

Zloženie: 100% polyester /polyuretan s prímesou Ag.  

Gramáž materiálu 90-130g/m2 

 

Farebné vyhotovenie: 
Čierna alebo tmavosivá alebo tmavozelená 

 

Požadované normy: 

OOPP kat. 1 EN 13688 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

8. Termoponožky 
 

Popis:  

Vysoké ponožky, spevnená päta 

 

Špecifikácia materiálov: 

Materiál min. podiel bavlny 70% 

 



Farebné vyhotovenie: 

Čierna/tmavosivá 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

 

9. Čiapka zimná pletená 

 
Popis:  

Dvojvrstvová, v dolnom okraji prehnutá so všitou podšívkou z fleecu 

 

Špecifikácia materiálov: 

Materiál: 50% bavlna, 50% acryl 

 

Farebné vyhotovenie: 

Čierna alebo sivá 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

10. Čiapka so šiltom 

 
Popis:  

6- panelová, zapínanie na pracku, obšité vetracie otvory 

 

Špecifikácia materiálov: 

Materiál 100% bavlna 

 

Farebné vyhotovenie: 
Tmavo zelená (najbližšie k odtieňu PANTONE TPX 19-6311) alebo tmavo olivovo zelená 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 

 

11. Klobúk 
 

Popis:  

Klasický klobúk so širokou strieškou a šnúrkou na krk 

 

Špecifikácia materiálov: 

Tkanina s úpravou Ripstop 

 

Farebné vyhotovenie: 
Tmavo zelená (najbližšie k odtieňu PANTONE TPX 19-6311) alebo tmavo olivovo zelená 

 

Požadované normy: 

Označenie údržby výrobku podľa normy STN EN ISO 3758 

 


