Rámcová dohoda č. Z201913016_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
00157716
2021246590
SK2021246590
SK84 8180 0000 0070 0024 0831
0376408056

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

Sídlo:

Hlavná 127/54, 08212 Kapušany, Slovenská republika

IČO:

10955216

DIČ:

1020745715

IČ DPH:

SK1020745615

Číslo účtu:

SK8602000000001178442572

Telefón:

0905229260

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

Kľúčové slová:

obuv, mikina, rukavice, plášť, plášť, turistické palice, turistický mačky, turistické návleky,
sukňa, termoska, nákrčník, čelovka, kukla, okuliare, monterky, vesta, termoprádlo, ponožky,
košeľa, vosková impregnácia, batoh, taška, karimatka

CPV:

18820000-3 - Športová obuv; 18412000-0 - Športové odevy; 18110000-3 - Pracovné odevy;
18830000-6 - Ochranná obuv

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

Funkcia
1. Nákup nových, nepoužívaných odevov a obuvi vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v
objednávke a všetkých nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
2. Špeciálna pracovná obuv, odev a pomôcky do terénu a laboratórií
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Pracovná mikina - dámska tréningová športová obuv,
farba: červená/čierna, zapínanie na zips, 100% polyester
, 280g/m2, veľ. S, M, L, vysoká tepelná izolácia.
Referenčný produkt: napr. TENREC

ks

3

2. Jednorázové nitrilové nepudrované laboratórne
rukavice - modré, 1bal=100ks, veľkosti M, L. Referenčný
produkt: napr. SPOONBILL

bal.

40

3. Korkové šľapky - korkové šľapky so zvrškom z
materiálu action leather, nastaviteľná šírka priehlavku
pomocou 2 kovových spôn, priedušná stielka s bohatou
perforáciou, podošva kombinácia korku, EVA peny a
vrstvy machu. Veľkosti 37, 38, 41 ,42. Referenčný
produkt: napr. Sandal MARS

pár

4
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Minimum

Maximum

Presne

4. Dámsky pracovný plášť - dámsky plášť biely ,
zapínanie na cvočky, náprsné vrecko a dve bočné
vrecká, Fortis 245g (65% polyester/35% bavlna). Farba
biela, veľkosť M. Referenčný produkt: napr. ŠTANDARD

ks

1

5. Pánsky pracovný plášť - pánsky plášť biely ,
zapínanie na cvočky, náprsné vrecko a dve bočné
vrecká, Fortis 245g (65% polyester/35% bavlna). Farba
biela, veľkosť M. Referenčný produkt: napr. STANDARD

ks

1

6. Pracovná mikina - mikina biela s dlhým rukávom,
zapínanie na zips 100% polyester, 280g/m2 veľ. M - 2
ks. Referenčný produkt: napr. KARELA

ks

2

7. Pánska terénna obuv - pánska terénna obuv, zvršok
priedušná sieťovina, Technológia: Sensifit™,
Quicklace™, Contagrip®, OrthoLite®, 3D Chassis,
EnergyCell+, podošva: ContaGrip nezanechávajúca
šmuhy, ochrana proti poveternostným vplyvom ;
hmotnosť: 390g ,veľkosť: 45,3. Referenčný produkt napr.
Salomon XA Pro 3D 404710

pár

2

8. Dámska terénna obuv - dámska terénna obuv, zvršok:
rýchloschnúci materiál Mesh, zvýšená ochrana palca,
všitý jazyk, Quicklace, Technológia: ContaGrip, 3D
Chassis, Quicklace, Ortholite, Endofit, podošva:
ContaGrip nezanechávajúca šmuhy, hmotnosť: 330g,
veľkosť: 39. Referenčný produkt napr. Salomon XA Pro
3D W 393275

pár

1

9. Pánska terénna obuv - pánska terénna obuv,
podrážka: Non marking Contagrip®. Medzipodrážka:
Tvarovaná EVA pena. Membrána: GORE-TEX ®
Extended Comfort Footwear. Ochrana päty, ochrana
proti bahnu, ochrana špičky, kombinácia štiepanej
semišovej kože, Gore-tex ochrana proti dažďu, veľ: 44.
Referenčný produkt napr. SALOMON ESCAMBIA 2
GTX® L40239100

pár

1

10. Pánska terénna obuv - pánska terénna obuv, vrstva
ProFeel chráni chodidlo pred ostrými predmetmi, strih
vyztužený SensiFit™, zvršok: rýchloschnúci materiál
Mesh, Quicklace, Technológie:ContaGrip, OrthoLite®,
Profeel Film, Quicklace™, Sensifit, podošva: Conta,
veľkosť: 45,3. Referenčný produkt napr. Salomon Wings
Pro 3 401469

pár

1

11. Pánska outdoorová bunda - outdoorová bunda s
dobrou ventiláciou v rôznom teréne, odolnosť a ochrana
pred ostrými kameňmi. Kombinácia materiálu G-1000
Eco odolný proti vetru a vode, vyrobený z recyklovaného
polyesteru a organickej bavlny. Starostlivo premyslené
detaily, ako napr. viac tkaniny pod rukávmi pre vyššiu
pohyblivosť a švy, ktoré boli posunuté dopredu, aby
nedochádzalo k ich oderu pod bedrovým pásom
ruksaku, prispievajú k maximálnemu komfortu.
Zdokonalená kapucňa chrániaca proti poveternostným
vplyvom nastavená tak, aby dokonale priliehala okolo
hlavy.

ks

2

12. Zimná bunda pánska - ľahko zateplená bunda
vyrobená z odolného materiálu G-1000 s pevnou
nastaviteľnou kapucňou. Ochrana pred vetrom, suchá pri
prehánkach a zároveň odvetráva telesnú vlhkosť, ktorá
sa hromadí pri aktívnom pohybe. Zateplená syntetickou
výplňou G-Loft Supreme, ktorá ma mimoriadne vysokú
izolačnú schopnosť a to aj vo vlhkých podmienkach.
Štyri predné vrecká so zipsami s veľkými úchytmi, aby
sa s nimi dalo jednoducho narábať aj v rukaviciach.

ks

1
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13. Dámske turistické nízke topánky - dámske topánky
vhodné do horského terénu, na technické prístupy k
stene, via ferrata alebo na horské športové aktivity.
Vybavenie: jazyk a horný kraj topánky vyrobené z
elastickej, odolnej a priedušnej tkaniny S-Tech
SCHOELLER, SCARPA SOCK-FIT - systém šnurovania,
"Efekt ponožky" navodzuje pocit, že topánka je súčasťou
vášho chodila, Cocona ® podšívka priedušná, rýchlo
schnúca, zabezpujúca rýchly odvod potu a kontrolu
zápachu.

pár

1

14. Turistické palice - turistické trekingové palice vhodné
aj na skialp, s nastaviteľnou veľkosťou vďaka uzáveru
Power lock, ktorým sa môže meniť dĺžka hlavnej tyče.
Výbava: power lock silný uzáver, zimné klobúčiky,
pogumovaný predĺžený grip, Plastovo-gumené rúčky +
putká. Referenčný produkt napr. Komperdell Elevation
Titanal

ks

1

15. Protišmykové turistické mačky - protišmykové
turistické mačky trinásť hrotové, dokonalá priľnavosť na
ľade, zmrznutom snehu, trávnatých chodníkoch alebo
zľadovatených turistických chodníkoch. Silikónový
návlek zaručujúci jednoduché a bezpečné upínanie na
akejkoľvek zimnej alebo turistickej obuvi. Hroty a
retiazky z nerezovej ocele, vrátane púzdra. Referenčný
produkt napr. Climbing Technology Ice Traction + -

pár

2

16. Turistické návleky - turistické gamaše so strihom
kompatibilným s akýmkoľvek vysokohorskými
topánkami. Materiály: 420D Aramide, 100% Polyamid,
210D Mini Ripstop. Referenčný produkt napr. Millet
Alpine Gaiters

pár

1

17. Dámska zateplená bunda s kapucňou - Montura
Genesis Hoody Jacket poskytujúca výborný tepelný
komfort a ochranu proti vetru a dažďu. Výbava: skvelá
alternatíva za perie, ergonomický strih, ľahko
zabaliteľná, vetru a vode odpudivá, vysoko priedušná s
výbornou termoreguláciou v pomere teplo/hmotnosť,
integrovaná priliehavá kapucňa, 2 bočné vrecká, 1
vnútorné sieťované vrecko. Materiál: Pertex Quantum,
High Performance fibre insulation, Quiet revolution
Celliant® Heat. Referenčný produkt napr. Montura

ks

1

18. Dámska sukňa - sukňa s izoláciou MerinoLOFT™,
ktorá je prírodnou alternatívou syntetických izolácií. Na
bokoch elastické panely s gramážou 260 g/m2, zo zmesi
merino vlny a malého množstva Lycry, pre maximálnu
voľnosť pohybu. Sukňa doplnená zipsom po celej dĺžke,
pre ľahšie obliekanie a vyzliekanie. Obsahuje podšívku z
merino vlny, pre maximálny komfort počas nosenia.
Parametre: prírodná izolácia MerinoLOFT™, elastické
bočné panely pre vysokú voľnosť pohybu, priedušnosť,
zbaliteľná do malého objemu,bežný strih, hmotnosť:
220g (veľkosť M).

ks

1

19. Pánska izolačná bunda - pánska bunda hybridnej
kombinácie páperia a Primaloftu, ľahká, vhodná ako
zatepľovacia bunda alebo ako vrchná vrstva.
Kombinácia vodeodolnej páperovej izolácie s hustotou
plnenia 675 cuin v pomere 90/10 na trupe s 80 g
Primaloftom GOLD® na ramenách, rukávoch a kapucni.
Parametre: rukávy a ramená kvôli zvýšeniu
nepremokavosti z vrchnej časti bezšvového raglánového
strihu, kačacie páperie opatrené teflonovou
vodoodpudivou úpravou, hlavný dvojcestný zips YKK, 2
bočné vrecká a 1 “napoleonovské“ na hrudi.

ks

1
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20. Tenká bunda - super ľahká a veľmi ľahko zbaliteľná
bunda na zips s ochranou proti vetru, možné zložiť do
náprsneho vrecka. Vybavenie: integrovaná priliehavá
kapucňa, vetranie v podpazuší, 1 predné náprsné
vrecko, reflexné prvky, rukávy ukončené lemom s
gumičkou len vo vnútornej časti, v spodnom leme
gumičky len v bočných častiach, technológia
AdvancedSkin Shield, technológia MotionFit, strih:
Active fit, hmotnosť: 90 g. Materiál: 100% Polyamid.

ks

1

21. Termoska - termoska vyrobená z kvalitnej
nehrdzavejúcej ocele, vybavená dvoma skladajúcimi sa
hrnčekmi a dvoma uzávermi. Jeden uzáver otvárateľný
stlačením a druhý šrubovací. Vákuová časť termosky
potiahnutá striebrom pre lepšiu izoláciu. Objem: 1000
ml. Hmotnosť: cca 537 g. Referenčný produkt napr.
Esbit Green

ks

1

22. Čelovka Black - Štíhly inovovaný dizajn a zosilnená
konštrukcia. Maximálna svietivosť až 90 lúmenov,
tlmené svietenie a režim blikania. Napájanie
zabezpečené troma AAA batériami. V IP rebríčku
vodeodolnosti hodnotenie IPX 4, odolnosť voči
striekajúcej vode z akéhokoľvek uhla. Parametre:
maximálny výkon: 90 lm, maximálny dosvit: 30 m,
maximálna doba svietenia: 110 h, hmotnosť max.: 50 g.
Referenčný produkt napr. Diamond Gizmo

ks

1

23. Univerzálny merino nákrčník - ochrana krku pred
chladom počas rôznych outdoorových aktivít, prirodzene
antibakteriálne vlastnosti, odolávanie zápachu. Popis:
hustota 200g/m2, neškriabe, vysoká priedušnosť, ľahký
materiál (100% Merino vlna). Referenčný produkt napr.
Icebreaker Flexi Chute

ks

1

24. Kukla - Breath Thermo® technológia príjemná na
nosenie. Materiál: 84% Polyester, 10% Polyakrylát, 6%
Polyuretan. Referenčný produkt napr. Mizuno BT
Balaclava

ks

1

25. Okuliare - okuliare so širokým zorným poľom a 100
% UV ochranou. Kompatibilné s dioptrickými okuliarmi.
Mäkký rám z mono-materiálu a hypoalergénnou penou
zabraňujúcou alergickým reakciám. Cylindrické sklá so
špeciálnou úpravou proti poškriabaniu a s možnosťou
veľmi jednoduchej výmeny. Popis: široké zorné pole,
100 % UV ochrana, kompatibilita s OTG - V kombinácii s
dioptrickými okuliarmi, hypoalergénne, špeciálna úprava
skiel proti poškriabaniu. Referenčný produkt napr.
Salomon Juke

ks

1

26. Trojdielna skialpova palička - palička s
odnímateľným hrotom pre najstrmšie terény. Veľmi
pevná hliníková palica s flick lock systémom použiteľná v
dĺžke od 100 cm do 140 cm. Súčasťou je aj odnímateľný
kovaný hrot s krytkou do ľadového terénu a bežné
použitie palíc už nie je bezpečné. Samozrejmosťou je aj
košík do hlbokého snehu. Po demontovaní hrotu palica
pripravená na bežné použitie. Popis: hmotnosť 490 g (s
hrotom), odnímateľný hrot s krytkou. Referenčný produkt
napr. Black Diamond Whippet Pole

ks

2

27. Rukavice - rukavice vhodné na skialp, horolezectvo
a turistiku, vybavené ľahkým a elastickým vrchným
materiálom Pertex ® Shield, nepremokavou Gore-Tex
membránou. Popis: 100 % vodeodolná membrána
Gore-Tex s technológiou XCR Product Technology,
ľahký odolný Pertex ® Shield materiál, fleece podšívka,
koža na dlani a prstoch pre lepšie uchopenie, rozsah
teplôt: -12°C / -1°C, hmotnosť: 200 g. Materiál: Pertex ®
Shield, Gore-Tex. Referenčný produkt napr. Black
Diamond Pursuit

pár

1

28. Gumáky - vysoké gumáky s protišmykovou
podrážkou; vyhotovenie unisex; materiál: zvršok PVC,
podrážka PVC; farba: čierna

pár

10
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29. Turistická pánska obuv - gumová ochrana špičky;
profilovaná gumová podrážka s dobrou trakciou; reflexné
prvky; tlmiaci EVA klin; Air-Active® technológia; materiál:
zvršok - suede koža, textília; podšívka - GORE-TEX®;
podrážka - guma

pár

6

30. Turistická dámska obuv - gumová ochrana špičky;
profilovaná gumová podrážka s dobrou trakciou; reflexné
prvky; tlmiaci EVA klin; Air-Active® technológia; Materiál:
zvršok - suede koža, textília; podšívka - GORE-TEX®;
podrážka - guma

pár

2

31. Pánske turistické nohavice - Pás čiastočne do gumy
s regulovateľným opaskom; Rázporok s dvoma
protismernými zipsami; Dve zipsové vrecká, jedno
doplnkové zipsové vrecko na stehne; Vystuženie kolien,
zadného sedu a spodného vnútorného okraja nohavíc;
Anatomicky tvarované kolená; Spodný okraj nohavíc s
vnútorným klinom, regulácia šírky; Pútka pre pripnutie
trakov; Hmotnosť: 640 g (L); Materiál: Základ - 60%
nylon, 40% stretch polyester, DWR; Výstuhy - 93% nylon
(Cordura), 7% elastan, DWR

ks

6

32. Dámske turistické nohavice - pás čiastočne do gumy
so šnúrkou na nastavenie obvodu; Dve vrecká na zips,
jedno vrecko na zips na stehne, doplnkové zaistené
zadné vrecko; Vystuženie predných a zadných dielov;
Anatomicky tvarované kolená; Nastaviteľný spodný okraj
nohavíc; Hmotnosť: 447 g (M); Materiál: 60% nylon, 40%
strech polyester, DWR - vode odpudivá úprava

ks

2

33. Vodeodolná súprava - dvojdielny nepremokavý a
vetruvzdorný oblek, nohavice a bunda so sťahovacou
kapucňou a prelepenými švíkmi, v praktickom balení.
Materiál: 100% polyester s PU vrstvou.

ks

9

34. Monterky do pása - pevný pás s pútkami na opasok
a viacero vreciek (predné vrecká, zadné vrecká s
klopkami, bočné multifunkčné vrecká). Materiál: 65%
polyester, 35% bavlna, 270g/m2, farba čierno žltá, resp.
čierno oranžová resp. čierno - červená

ks

9

35. Monterková bunda s reflexnými prvkami - s
výrazným farebným prevedením s reflexnými doplnkami.
Zapína sa na zips a cvoky a má viacero praktických
doplnkov: multifunkčné vrecká a rukávy s nastaviteľnou
manžetou. Materiál: 65% polyester, 35% bavlna,
270g/m2, farba čierno žltá, resp. čierno oranžová resp.
čierno - červená

ks

9

36. Pánska vesta - hrejivý a priedušný materiál
Polartec® Alpha®, pričom na kritických miestach, ktoré
potrebujú vyššiu ochranu proti vetru a chladu pokrytá
materiálom Pertex® Quantum®. Vlastnosti: rýchle
schnutie, odvod vlhkosti, 2 bočné vrecká na zips, vesta
je zbaliteľná do vlastného vrecka, zadný diel zo
strečového materiálu, hmotnosť: 280g, materiál: Hlavný:
100% Polyamid; Ostatné: 94% Polyester, 6% Spandex.
Referenčný produkt napr. Mammut Aenergy IN Vest.

ks

1

37. Dámske termoprádlo - strih s raglánovým rukávom z
pružného materiálu, umožňuje maximálnu voľnosť
pohybu. Devold® Duo Active s dvojvrstvovou
konštrukciou. Dve pleteniny k sebe bodovo spojené a
každá má rozdielne vlastnosti. Vnútorná vrstva vlákno
Thermocool, ktoré je veľmi jemná a odvádza vlhkosť z
tela preč. Vonkajšia vrstva z merino vlny, ktorá izoluje
pred chladom. Zabezpečenie pocitu sucha a tepla.
Oblečenie z vysoko kvalitnej merino vlny pohodlné,
priedušné, mäkké a na dotyk príjemné.

ks

1

38. Športové topánky - semiš v kombinácii s mäkkou
podrážkou Vibram. Vlastnosti: zvršok z kože, podrážka
Vibram®Globe Grip, ochrana špičky, hmotnosť 330 g /
polpár. Referenčný produkt napr. Scarpa Margarita

pár

1
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39. Dámske vysoké ponožky - ponožky s presným
anatomickým strihom a kompresnou funkciou, ktorá
zvyšuje výkon, pomáha predísť zraneniam a nepríjemnej
svalovici. Vyrobené z kombinácie merino vlny a
syntetických vlákien, príjemné na dotyk, s vlastnosťou
odvádzania potu. Syntetické vlákna pomáhajú zvýšiť
odolnosť a zintenzívniť kompresnú funkciu. Vlastnosti:
posilnená oblasť päty a prstov, bezšvová konštrukcia
špičky, ktorá pomáha predísť otlakom, ultraľahké
polstrovanie na spodku (UltraLight), OTC – Over the Calf
(podkolienky, nad lýtka).

pár

2

40. Odolné nohavice - pohodlné a odolné nohavice
vyrobené z mäkkého česaného materiálu G-1000 Silent
v kombinácii so spevnným materiálom G-1000 Original
na zadku a na kolenách. Jedno nohavicové vrecko a dve
vrecká na ruky. Stredný pás a klasický strih.
Neukončená dĺžka nohavíc (možnosť úpravy), tvarovné
kolená, možnosť impregnácie voskom, regular fit,
hmotnosť: 404g (48). Referenčný produkt napr.
Fjällräven Nils Trousers.

ks

1

41. Pohodlná košeľa - košeľa s dlhými rukávmi z
funkčného polyesteru so strečom. Možno ju nosiť ako
spodnú vrstvu, ktorá odvádza vlhkosť, aj ako teplú
strednú vrstvu v chladných dňoch. Vlastnosti: dlhé
rukávy, náprsné vrecká so zipsom, 2 predné vrecká na
zips, gombíky z recyklovaného polyesteru, manžety
spevnené dvojitou látkou, možnosť vyhrnúť rukávy na
gomíky, funkčný polyesterový materiál so strečom,
príjemný teplý materiál, vystužený spodný lem, strih
Regular Fit. Materiál: 98% Polyester, 2% Elastán.
Referenčný produkt napr. Fjällräven Lappland Flannel
Shirt LS M red

ks

1

42. Dámske sandále - dámske sandále so syntetickým
zvrškom a rýchlym šnurovaním na rýchle obutie s
ľahkým prispôsobením chodidlu, ľahká pohodlná
medzipodrážka podporujúca stabilitu, technológia
Cleansport NXT™ pre prirodzenú kontrolu zápachu,
rýchle a ľahké prispôsobenie. Referenčný produkt napr.
Keen W Uneek.

pár

1

43. Okuliare - slnečné okuliare so 100 % UV ochranou.
Rám z pružného plastu s gumennými nosovkami.
Straničky potiahnuté silikónom, čo bráni nechcenému
posúvaniu, ergonomické tvarovanie, tmavé
polykarbonátové sklá (kategória 3), vrátane pevného a
odolného puzdra a pláteného vrecúška. Referenčný
produkt napr. KTM Factory Character.

ks

1

44. Dámske turistické topánky - dámske topánky s
robustnou koženou konštrukciou. Vhodné do rôzneho
terénu. Popis: kožený zvršok, maximálne pohodlné,
ochrana špičky, navrhnuté pre ženy, podrážka:
Contagrip, stielka - predtvarovaná EVA pena, Ortholite®.
Referenčný produkt napr. Salomon Ellipse 2 LTR W.

pár

1

45. Pánske vychádzkové topánky - pánska obuv so
zvrškom zo semišovej kože. Popis: pohodlná, priedušná
mesh podšívka, odpruženie päty Air Cushion® pre
absorpciu nárazov, Stielka M Select™ FIT.ECO od
Merrell, vyrobená z peny EVA s antibakteriálnou
technológiou, anatomicky tvarovaná konštrukcia
podporujúca stabilitu a pohodlie chodidla, vonkajšia
podrážka M-Select Grip s výbornou trakciou aj na
mokrých povrchoch. Referenčný produkt napr. Merrell
Jungle Moc.

pár

1
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46. Pánske trekingové nástupové topánky - topánky s
výbornou priľnavosťou, priedušnosťou a vďaka
šnurovaniu od špičky poskytujú stabilitu a oporu. Popis:
zvršok 1,8 mm semišová koža, gumená ochrana pre
vyššiu bezpečnosť, použitie: ľahký treking, bouldering,
via ferrata, vnútorná výstuha: Frame Flex Light,
podrážka: Vibram® Maton, výborná priľnavosť,
hmotnosť: 545g (1/2 pár veľkosti UK8). Referenčný
produkt napr. Garmont Dragontail MNT.

pár

1

47. Zimná ľahká bunda - izolačná výplň v kombinácii Yak
srste a jemnej ovčej vlny. Alpine Wool Yak prírodný
produkt, ktorý sa ľahko udržuje a poskytuje výborné
tepelné vlastnosti a schne rýchlejšie než syntetické
mareriály. Hrubá a jemnejšia Yak srsť, bunda s
prírodnou dobrou izoláciou a technickým strihom. Popis:
prírodná izolácia s dobrou tepelnou izoláciou, pružný
lem v obvode kapucne, integrovaná kapucňa, 2 smerný
zips, 2 predné vrecka na zips, 1 náprsné vrecko na zips,
elastické manžety, široký nastaviteľný lem, výplň: 100
g/m2, regular fit, hmotnosť: 560 g.

ks

1

48. Nízka pánska obuv - pánska obuv s nízkym strihom,
odolným koženým zvrškom a gumenou ochranou
špičiek. Topánky vybavené nepremokavou membránou
Gore-Tex® a podrážkou od Michelin®. Popis: zvršok z
kvalitnej kože, nepremokavá membrána Gore-Tex®,
tvarovaný jazyk, v oblasti špičiek sa nachádza gumená
ochrana, podrážka Michelin®, TPU stabilizátor,
hmotnosť: 375g / polpár. Referenčný produkt napr.
Mammut Hueco Low GTX.

pár

1

49. Dámska mikina - robustnejšia vonkajšia strana a
jemná vnútorná strana doplnená o komfortnú kapucňu a
elastické ukončenia spodnej časti a rukávov. Popis:
kapucňa nastaviteľná pomocou šnúrok, elastické
ukončenie spodnej časti a rukávov, 2 bočné vrecká so
zipsom, hmotnosť: 560g, bežný strih. Materiál: 100%
Polyester; Podšívka: 100% Bavlna. Referenčný produkt
napr. Mammut Chamuera ML Hooded Jacket W.

ks

1

50. Zimná čiapka - čiapka s teplou podšívkou. Popis:
vnútro z teplého materiálu microfleece 100 s merino
vlnou, vyšívané logo Mammut, hmotnosť: 54 g. Materiál:
100% vlna, podšívka (100% polyester). Referenčný
produkt napr. Mammut Merino Beanie.

ks

1

51. Pánsky pletený sveter - pánsky pletený sveter
vyrobený zo zmesi jemnej bavlny a vlny. Popis: okrúhly
výstrih, zvlnené diely na pleciach, zvlnené manžety a
lem, Fjällräven Övik Family. Materiál: 80% bavlna, 20%
vlna. Referenčný produkt napr. Fjällräven Övik Knit
Crew.

ks

1

52. Vosková impregnácia - impregnácia vhodná na
všetky výrobky z materiálu G-1000. Vďaka jej použitiu sa
odev stáva odolný voči vode, vetru a nečistotám.
Referenčný produkt napr. Fjällräven Greenland Wax.

ks

2

53. Pánska mikina - robustnejšia vonkajšia strana a
jemná, česaná vnútorná strana. Popis: vyšší golier a
ochrana brady, nastaviteľná kapucňa, 2 bočné vrecká so
zipsom, hmotnosť: 600g, bežný strih. Materiál: 100%
Polyester; Podšívka: 100% Bavlna. Referenčný produkt
napr. MAMMUT RUNBOLD ML HOODED .

ks

1

54. Trekingový batoh - objem 55 litrov, oddelená dolná
časť pre lepšie rozloženie nákladu. Bočné kapsy, obal
proti dažďu, široký a dobre polstrovaný bedrový popruh
a ramenné popruhy navyše s možnosťou výškového
nastavenia. Referenčný produkt napr. MCKINLEY PERU
55 LS.

ks

1
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55. Pánska bunda - funkčná a všestranná pánska
outdoorová bunda s technologiou Aquamax udržuje telo
suché a pri fyzickej námahe podporuje reguláciu teploty.
Vhodná aj pre vysokú úroveň športových aktivít každú
sezónu, a to aj v extrémnych poveternostných
podmienkach. Popis: vodeodolný, vetruodolný a
priedušný materiál Aquamax Premium 10.10,
odvetrávanie podpazušia, všetky švy lepené, dve vrecká
na zips, nataviteľné manžety, odnímateľná kapucňa.
Referenčný produkt napr. MCKINLEY EDINBURGH M.

ks

1

56. Turistický batoh - odvetraný chrbtový systém Deuter
Aircomfort Flexlite. Anatomicky tvarované ramenné
popruhy, bedrový a hrudný pás zvyšujú komfort nosenia.
Priestranná hlavná komora s možnosťou rozdelenia
prepážkou na zips, do spodnej časti komory samostatný
vstup zvonku.

ks

1

57. Pánske turistické topánky -topánky s nepremokavou
membránou gore-tex. Ľahká, pohodlná, polovysoká,
treková obuv so zvrškom z nubukovej kože, stielka 3D
Memofoam s pamäťovou penou, technológia podrážky
Vimbram® Frog pre ľahkosť a priľnavosť, Rolling
Concept® zaisťuje primeranú podporu a odpruženie,
znižuje únavu nôh, šnúrky obsahujú Polyamid pre vyššiu
odolnosť a elastickosť, Terracare®, hmotnosť: 540g /
polpár (UK 8,5). Referenčný produkt napr. Mammut
Mercury III Mid GTX.

pár

1

58. Samonafukovacia karimatka - vlastnosti: tepelný
koeficient: 3,4 R, rozmery: 51cm x 183 cm x 2,5cm,
rozmery v zabalenom stave: 28 x 14 cm, hmotnosť: 630
g. Referenčný produkt napr. Therm-a-Rest Trail Scout.

ks

2

59. Pánske topánky - popis: nízky profil,
rýchlošnúrovanie QuickLace™, Sensifit ™ pre lepšiu
stabilitu chodidla, vystužený všitý jazyk, pena v oblasti
päty, ochrana špičky zo syntetickej gumy, vodeodolná
membrána Gore-Tex advanced chassis ™ maximalizuje kontrolu pohybu a ochranu, zvyšuje úsporu
energie a stabilizuje nohu v inštinktívnych situáciách,
odpružená vložka OrthoLite ®, podrážka: Contagrip.
Referenčný produkt napr. Salomon X Ultra 2 GTX.

pár

1

60. Pánske topánky - nízke turistické topánky. Popis:
syntetický zvršok, podrážka Lowa AL-K III s Monowrap®
rámom, dobré odpruženie a priľnavosť k povrchom,
šnurovací systém Speed Lacing pre rýchle šnurovanie,
membrána Gore-Tex®. Referenčný produkt napr. Lowa
Innox GTX Lo W

pár

1

61. Pánske pohodlné sandále - popis: nastaviteľné
remienky na suchý zips, polstrovaný remienok na päte,
otvorená špička nezadržiava vodu, ľahká vrchná časť
podrážky z materiálu EVA, Durabrasion Rubber™
podrážka pre lepšiu trakciu a odolnosť voči oderu,
zvršok: syntetika, textil. Referenčný produkt napr. Teva
Hurricane XLT 2 .

pár

1

62. Malá taška cez rameno - malá taška cez rameno
vhodná pre uskladenie cestovných dokladov,
peňaženky, mobilného telefónu. Ponúka aj priehradku
na cennosti čo najbližšie k telu a karabínku na kľúče.
Objem: 2 L, hmotnosť: 180g. Materiál: 300D Polyester
Mélange. Referenčný produkt napr. Mammut Täsch
Pouch Mélange

ks

1
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63. Dámska všestranná bunda - ľahká bunda
všestranná, s izolačnou náplňou Ajungilak® OTI ™,
možné využiť buď ako vrchnú vrstvu alebo ako
zateplovaciu vrstvu pod vrchnú bundu. Odolnosť
materiálu, dobrý strih, dostatočný počet vreciek. Popis: 1
náprsné vrecko, 2 bočné vrecká so zipsom, nastaviteľný
lem so sťahovacou šnurkou, ukončenie rukávu
gumičkou, zbaliteľná do vlastného vrecka, regular fit,
hmotnosť: 365 g. Materiál: 100% Polyester, Ajungilak®
OTI ™ Element. Referenčný produkt napr. Mammut
Rime Tour IN Jacket.

ks

1

64. Dámska mikina - mikina s kapucňou, dámska druhá
vrstva z príjemného, mäkkého flísu s výbornou
hrejivosťou a na pohodlné nosenie. Popis: kapucňa
nastaviteľná pomocou šnúrok, príjemný mäkký flís, 2
bočné vrecká na zips, odvod potu, zipsy v kontrastných
farbách, spodná časť nastaviteľná, hmotnosť: 465g.
Materiál: 100% Polyester. Referenčný produkt napr.
Mammut Yampa Advanced ML Hooded W.

ks

1

65. Pánske topánky - vysoké s protišmykovou
podrážkou a špeciálnou konštrukciou pre zvýšenie
stability a bezpečia. Zvršok: softshell; nepremokavá
membrána Climashield Waterproof™, zateplenie
pomocou Climatherm® (do -12°C), Advanced Chassis™
pre stabilitu chodidla, bezšvová konštrukcia zvršku,
fleecová manžeta, antibakteriálna vložka, protišmyková
podrážka Contagrip®. Veľkosť: UK 9,5. Referenčný
produkt napr. Salomon Shelter CS WP

pár

1

66. Pánske topánky - vhodné na bežné nosenie, pobyt v
prírode. Materiál: Gore-Tex®, Vibram® Spyde.
Celokožený zvršok, šnurovanie od špičky topánky,
nepremokavá membrána Gore-Tex®, gumová ochrana
špičky, priľnavá podrážka Vibram® Spyde, v balení
náhradné šnúrky. Farba Atlantic blue., veľkosť 45.
Referenčný produkt napr. Scarpa Mojito GTX.

pár

1

67. Pánske topánky - vhodné na bežné nosenie, pobyt v
prírode. Materiál: Gore-Tex®, Vibram® Spyde.
Celokožený zvršok, šnurovanie od špičky topánky,
nepremokavá membrána Gore-Tex®, gumová ochrana
špičky, priľnavá podrážka Vibram® Spyde, v balení
náhradné šnúrky. Farba Jungle green, veľkosť 42.
Referenčný produkt napr. Scarpa Mojito GTX.

pár

1

68. Pánske zimné topánky - vysoké, na terénne použitie.
Vhodné na šmykľavý zimný terén, lamely pre stabilitu a
priľnavosť. Zvršok: textil/koža/syntetika, membrána
ClimaShield™ Waterproof, izolácia Thinsulate™ teplotný rozsah: komfort -6°C, limit -12°C; extrém -25°C;
podrážka Winter Contagrip®, farba: čierna, veľkosť UK
11,5. Referenčný produkt napr. Salomon Chalten TS
CSWP.

pár

1

69. Batoh - jednoduchý dizajn, úložný priestor na
terénny notebook až do veľkosti 13,3 palcov,
polstrované vrecko na GPS, telefón, okuliare. Materiál:
G-1000 Heavy, dve bočné priehradky na fľaše s nápojmi
a iné predmety, vystužené ramenné popruhy, možnosť
impregnovať, zadný penový panel, kožená rúčka, objem
20 litrov. Rozmery: výška: 45 cm, šírka: 27 cm, hĺbka: 20
cm. Hmotnosť: 670 g. Farba: žltá dandelion. Referenčný
produkt napr. Fjällräven Räven 20 dandelion.

ks

1

70. Batoh - univerzálny, 1 hlavné vrecko zakryté
vrchným poklopom, 1 vrecko na zips na vrchlíku, 2
bočné vrecká na fľaše, pohodlné ramenné popruhy,
priestor na notebook (do 15“). Rozmery: 15 x 43 x 26
cm, objem: 20L, hmotnosť: 700g. Materiál: G-1000®
HeavyDuty Eco (65% Polyester, 35% Bavlna). Farba
zelená. Referenčný produkt napr. Fjällräven Greenland
Top fern.

ks

1
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71. Batoh - univerzálny, vhodný na bežné nosenie,
vyrobený z pevného materiálu (Nylon). 1 hlavné vrecko
na zips, 1 predné vrecko na zips, 2 bočné vrecká.
Podložka na sedenie, nastaviteľné ramenné popruhy,
reflexné prvky, štítok na adresu. Objem 16 l, rozmery
napr. 38 cm x 27 cm x 13 cm. Farba tehlová (brick),
Referenčný produkt napr. Fjällräven Kanken brick.

ks

1

72. Pánske nohavice - s bežným strihom a
ergonomickým tvarovaním pre vyššiu voľnosť pohybu a
pohodlie, funkcia odvádzania potu. Požiadavky: pútka na
opasok, opasok, ergonomické tvarovanie a body
mapping s posilnenými panelmi a strečovými panelmi na
kritických miestach, posilnené kolená a spodná časť, 2
predné vrecká, 1 vrecko na stehne, 1 zadné vrecko na
suchý zips, ochrana proti UV – UPF30+, spodná časť
nastaviteľná gumičkou. Farba šedá, Veľkosť: 54,
Referenčný produkt napr. Millet Vostok Stretch Pant
tarmac .

ks

1

73. Dámske nohavice - dlhé strečové outdoorové
nohavice na outdoorové aktivity. Materiál: z nylonovej
tkaniny Strong Rip-Stop stretch, Stretch Light, Super
Thermal Bistretch WR. Vlastnosti: vodeodpudivá úprava,
vysoko priedušné s výbornou odolnosťou proti oderu a
roztrhnutiu, jemne počesaná zadná vnútorná časť
nohavíc, spevnený strečový materiál v oblasti kolien a
členkov, dve predné vrecká na zips, elastický pás. Farba
čierna, veľkosť XS. Rerenčný produkt napr. Montura
Fancy Pants W black.

ks

1

74. Dámske nohavice - funkčný elastický materiál, nízka
hmotnosť. Nastaviteľný pás, pružnosť v štyroch
smeroch, 1 postranné mesh vrecko, 1 zadné vrecko na
zips, reflexné prvky, úzky strih. Materiál: 100%
Polyester, farba čierna, veľkosť M. Referenčný produkt
napr. Northfinder Elisa W black.

ks

1

75. Ľahko zbaliteľná pánska bunda - ochrana pred
vetrom a dažďom. Ripstopový materiál s DWR úpravou
a podlepenými švami. Nastaviteľná integrovaná
kapucňa, zbaliteľná do goliera, 2 predné vrecká na zips,
1 bočné vrecko na fľašu, YKK® zips, odvetrávanie v
podpazuší a na zadnej strane, nastaviteľný spodný lem,
rukávy so slučkou na palec, reflexné prvky, 2 vnútorné
vrecká na zips, vnútorné vrecko na zbalenie bundy,
podlepené švy, hrudný pásik, hmotnosť cca 250 g.
Farba čierna, veľkosť XXL. Referenčný produkt napr.
Northfinder Northkit black.

ks

1

76. Vesta - pánska ultraľahká primaloftová vesta s
vreckom na vnútornej strane vesty. Materiál: 100%
Nylon; výplň: 100% Polyester. Vlastnosti: 1 náprsné
vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips, 2 vnútorné
vrecká, zbaliteľná do vlastného vrecka, reflexný prvok v
dolnej časti vesty, elastická gumička v spodnej časti
vesty, YKK® zips, primaloft -syntetický termoizolačný
materiál so špeciálne ošetrenými vláknami pre rýchly
odvod vlhkosti, gramáž Primaloftovej výplne max 60
g/m2. Veľkosť L. Referenčný produkt napr. Silvini Ticino
Vest.

ks

1

77. Pletený sveter - na zapínanie, z mäkkej teplej vlny.
Vlastnosti: pletená krútená priadza s dvomi odtieňmi,
odvádzanie vlhkosti od tela, obojsmerný zips, dve vrecká
na ruky so zipsom, manžety z rebrového úpletu. Materiál
použitý na vonkajšej strane: 100% vlna. Farba olivová,
veľkosť XXL. Referenčný produkt napr. Fjällravän Övik
Cardigan.

ks

1

78. Funkčné tričko - ľahký a mäkký materiál, posunuté
švy na pleciach pre lepšie nosenie ruksaku. Materiál:
Micro fleece 100% Polyester. Polorozpínací zips, vysoký
golier, ploché švy. Farba: tmavošedá, veľkosť XXL.
Referenčný produkt napr. Fjällräven Pine Half Zip.

ks

1
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79. Kompresné lýtkové návleky – podpora akcelerácie
krvného obehu a okysličenia tkanív. Materiál: 94%
polyamid, 6% elastan. Široká elastická manžeta pre
pevné usadenie na nohe, ergonomické predtvarovanie
pravej a ľavej nohy, postupná kompresia. Veľkosť 39-42.
Referenčný produkt napr. Craft Compression Calves.

pár

1

80. Vložky do topánok - vložky do topánok s nízkou
klenbou. Konštrukcia patentovaného ARCH-FLEX
systému, ktorý zaisťuje maximálnu flexibilitu v oblasti
klenby a s EVA penovým vankúšom v päte zaistí
potrebný komfort a stabilitu. Veľkosť S. Referenčný
produkt napr. Conformable 3D Flexibility.

pár

1

81. Vložky do topánok - vložky do topánok s nízkou
klenbou. Konštrukcia patentovaného ARCH-FLEX
systému, ktorý zaisťuje maximálnu flexibilitu v oblasti
klenby a s EVA penovým vankúšom v päte zaistí
potrebný komfort a stabilitu. Veľkosť XL. Referenčný
produkt napr. Conformable 3D Flexibility.

pár

1

82. Pánska páperová bunda - ultraľahká pánska bunda
so zateplením z husacieho páperia a peria v pomere
90/10 a plnivosťou až 900 Cuin. Vhodná na rôzne
outdoorové aktivity, alebo aj bežné nosenie. Vonkajší
materiál pevný Toray Ripstop s vodeodpudivými
vlastnosťami a vysokou odolnosťou proti fyzickému
poškodeniu. Nastaviteľná kapucňa kompatibilná s
prilbou, 2-cestný predný zips, 2 bočné vrecká na zips, 1
vnútorné náprsné vrecko na zips, zbaliteľná do
vlastného vnútorného vrecka, rukávy ukončené
elastickou gumičkou, spodná časť nastaviteľná, bežný
strih, hmotnosť: 330g,

ks

2

83. Pánska páperová bunda - vonkajší materiál z
Pertex® Quantum, ktorý chráni proti vetru a vode. Vnútri
výplň z husacieho páperia, ktorá sa postará o príjemnú
tepelnú izoláciu počas chladných dní. Nízka hmotnosť a
možnosť zbaliť ju do malého objemu keď je nepotrebná,
integrovaná kapucňa, elastický lem na kapucni,
dvojcestný YKK® zips, 2 bočné vrecká na zips, 1
náprsné vrecko na zips, elastické ukončenie rukávov,
nastaviteľný spodný lem bundy, zbaliteľná do vlastného
vrecka, bežný strih, hmotnosť: 380g.

ks

2

84. Pánske vetruodolné nohavice do terénu - technicky
prepracované pánske softshellové nohavice. Vďaka
SOFtechu sú vysoko priedušné a strečové.
Vodeodpudivý vonkajší materiál, vodeodolná časť v
zadnej časti a kolenách, priedušné časti, 2 bočné
vrecká, 2 bočné ventilačné zipsy, tvarované a zosilnené
kolená, vyšší zadný sed, integrované gamaše, zosilnený
materiál v oblasti členkov. Materiál: SOFtech, DryTech
Premium. Referenčný produkt napr. Mammut Houte
Route Long

ks

2

85. Pánska softshellová vetruodolná bunda do terénu SoftShell bunda poskytujúca dostatočnú voľnosť pohybu
s DWR vodeodpudivou úpravou, pre outdoorové
aktivity.Elastický materiál pre voľnosť pohybu,
vodeodpudivá DWR úprava, pevná nastaviteľná
kapucňa s možnosťou zrolovania a uchytenia hačikom, 1
náprsné vrecko na zips, 2 bočné vrecká zo zipsami,
nastaviteľné manžety na suchý zips, spodné sťahovanie,
UV 50+, hmotnosť: 465 g. Materiál: Woven Stretch (89%
polyamid, 11% elastan). Referenčný produkt napr.
Mammut Runbold Trail SO Hooded Jacket

ks

2

86. Pánska nepremokavá bunda do terénu - pánska
bunda z nepremokavého 3-layer GORE-TEX®
materiálu. Disponuje kapucňou, ktorá je kompatibilná s
helmou a dá sa nastaviť horizontálne aj vertikálne.
Priedušnosť bundy zaručuje odvetrávanie v podpazuší s
vodeodolnými zipsami. Použiteľná na rôzne náročné
aktivity v akomkoľvek horskom teréne.

ks

2
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87. Pánska nepremokavá bunda do terénu - ľahká
zbaliteľná bunda, vďaka membráne poskytujúca
dostatočnú ochranu aj v nepriaznivých podmienkach.
Ľahká a zbaliteľná, 2 predné vodeodolné vrecká,
Gore-Tex membrána, 3 bodová nastaviteľná kapucňa, 2
cestný vodeodolný zips, vetracie otvory v podpazuší,
vytvarované rukávy, rukávy s manžetami na suchý zips,
Regular fithmotnosť: 460 g. Materiál: GORE-TEX
2,5-Layer / GORE-TEX 3-Layer. Referenčný produkt
napr. Mammut Convey Jacket

ks

2

88. Pánske funkčné prádlo do terénu z merino vlny spodky - pánske termo spodky rýchloschnúce,
vysokopriedušné, ľahké a strečové, merino vlna s
prídavkom lycry. Vhodné na nosenie počas
najnáročnejších outdoorových aktivít. Využitý koncept
body mapping, ktorý kombinuje panely s vysokou
priedušnosťou, pre lepší odvod prebytočnej vlhkosti, so
zosilnenými izolačnými zónami na miestach, ktoré
potrebujú väčší tepelný komfort. Celoročné využitie,
BodyfitZONE™, hustota 200 g/m², ploché švy, elastický
pás, úzky strih, klin pre väčší komfort a mobilitu.

ks

2

89. Funkčné prádlo do terénu zo 100% merino vlny tričko resp. tielko alebo rolák - pánske termo tričko s
krátkym rukávom z merino vlny, ktorá zabezpečuje
dokonalý pocit sucha a tepla. Merino vlna mäkká,
priedušná a má prirodzene antibakteriálne vlastnosti a
odoláva zápachu. Gramáž 200 g/m², vhodné aj do
chladnejších podmienok, posunuté ramenné švy
brániace nepríjemnému treniu. Materiál: 100% merino
vlna. Referenčný produkt napr. Icebreaker Mens Oasis
SS Crewe.

ks

2

90. Funkčné prádlo do terénu - pánske boxerky, resp.
dámske nohavičky - termo boxerky z jemnej merino vlny.
Príjemné na nosenie, s maximálnou funkčnosťou.
Materiál merino vlna v sebe kombinuje najlepšie
vlastnosti tradičnej vlny, syntetiky a bavlny. Je mäkká,
priedušná, nesmrdí, v zime hreje, v lete chladí. Má
prirodzene antibakteriálne vlastnosti a odoláva zápachu.
Hustota 150 g/m², pohodlný lem na páse, úzky
strihhmotnosť: 70 g (M). Materiál: 83% Merino vlna, 12%
Nylon, 5% LYCRA. Referenčný produkt napr. Icebreaker
Mens Anatomica Boxers.

ks

4

91. Kukla do terénu - ochrana pred chladom a vetrom.
Anatomicky tvarovaná, fleecový vnútorný povrch.
Materiál: 100% polyester. Referenčný produkt napr.
Mammut Balaclava.

ks

2

92. Čiapka do terénu - s Windstopperovou membránou
na ochranu hlavy pred vetrom a chladom, neprefúkava a
priedušná Windstopper membrána, hrubý úplet, fleecová
podšívka. Referenčný produkt napr. Mammut WS
Beanie

ks

2

93. Rukavice do terénu - pánske rukavice vyrobené z
vetruodolného a priedušného materiálu Gore®
Windstopper®. Vhodné na outdoorové aktivity v zime.
Kompatibilita s dotykovým displejom. Možné využiť
samostatne, alebo ako vnútorné rukavice pod ďalšími,
popruh pre ľahšie vyzliekanie a obliekanie, hmotnosť:
50g. Materiál: Gore® Windstopper®. Referenčný produkt
napr. Mammut Astro Gloves

pár

2

94. Rukavice do terénu - pánske zimné rukavice s
nepremokavou membránou Gore-tex, vybavené
vyberateľnou flísovou vložkou. Nepremokavé vďaka
membráne Gore-tex, 3-D anatomicky tvarovaný palec,
dlaň z robustnej kože, putko na manžete pre ľahšie,
nasadenie, zapínanie na suchý zips na zápästí. Materiál:
100% polyamid, dlaň 100% koža, vložka 100%polyester.
Referenčný produkt napr. Mammut expert tour

pár

2
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95. Terénna obuv s Vibram podrážkou - turistické
topánky na celoročnú vysokohorskú turistiku. Topánka
po celom obvode potiahnutá gumou, ktorá chráni
topánku pred kameňmi. Garmont Pinnacle vybavená
Gore-texovou membránou, čo poskytuje vysokú
vodeodolnosť. Možnosť pripnutia polo-automatických
mačiek, 2,8 mm hrubá koža, hmotnosť: 858g.
Referenčný produkt napr. Garmont Pinnacle GTX X-Lite.

pár

2

96. Terénna obuv s Vibram podrážkou - pánske
turistické topánky s gore-texovou membránou.
Spevnenie nad členkom umožňuje bezpečne nosiť aj
ťažký batoh v ťažkom teréne. Mohutnejšie háčiky a
očká, vložky s mäkším došľapom, v technológii
AIR-ACTIVE s pamäťovou penou MFS. Ochranný
gumový lém, pamäťová tvarovateľná pena MFS pre
dokonalé upevnenie členku, šnurovací systém DiGAfix®
pre čo najlepšie spevnenie nohy, kategória: B/C.
Referenčný produkt napr. Meindl Island Active GTX

pár

2

97. Protišmykové ľahké turistické mačky plnoautomatické horolezecké mačky s 10timi hrotmi a
ultraľahkou konštrukciou s využitím nanotechnológie.
Oceľ je o 30% pevnejšia a 20% tvrdšia ako tradičné
chrómované ocele, čím umožňuje použiť tenší plát (1.8
mm), ktorý je nielen ľahší, ale aj silnejší, odolnejší a
nerezový. Tenší prierez vytvára ostrejšie body, ktoré
prenikajú pevným snehom s ľahkosťou. Automatické
viazanie kompatibilné s väčšinou modelov A / T a Tele
topánky.

pár

1

98. Protišmykové turistické mačky - univerzálne stúpacie
železa pre všestranné využitie (ľady, mixy, dry tooling).
Stavebnicový systém predných hrotov umožňujúci
niekoľko voliteľných kombinácií: jeden alebo dva predné
hroty, dlhé alebo krátke, kombinácia krátkeho a dlhého
hrotu. Dodanie s dvoma typmi vymeniteľných predných
upínacích strmeňov pre obuv s drážkou, alebo bez.
Balenie obsahuje: mačky Lynx, obal na mačky Fakir,
príložky proti nabaľovaniu snehu (Antisnow), predné
upínacie strmene (automat, poloautomat), kľúč na
povolenie skrutiek.

pár

1

99. Spací vak do terénu - pérový 3-sezónný spacák so
všestranným využitím. Príjemný vnútorný materiál, ktorý
poskytuje veľký tepelný rozsah komfortu a jeho
ergonomický tvar sa maximálne prispôsobí postave.
Hlavová časť so sťahovaním, čím prispieva k lepšej
hrejivosti hornej časti. Využitie od jari po jeseň. Veľkosť:
195x78/50cm. Hmotnosť: 1050 g. Náplň: biele kačacie
perieTeplotný rozsah: -10°C až 0°C. Max. výška
postavy: 180-210 cm. Tepelná norma: +0°C/-5°C/-23°C.
Technológia: H-komorová konstrukce. Vonkajší materiál:
100% Polyamid 50D Nylon.

ks

1

100. Spací vak do terénu - všestranné použitie vďaka
malej hmotnosti, malému objemu a vysokej odolnosti.
Vďaka Mountain Fit strihu v oblasti pásu a nôh, Down
Control 5 hood izolácií hlavy a krku a Trapezium 4
kopírujúci polohu chodidiel v tvare lichobežníka po dobu
spánku, čo zaručuje elimináciu migrácií peria počas
otáčania sa v spánku, spacák zaručí, že nedochadzá k
úniku tepla. Technológia Mountain Equipment a nová
konštrukcia zaisťujúca maximálne teplo a ľahkosť.
Teplotný rozsah podľa: Extrém -36°C, Komfort limit -16
°C, Komfort -8°C, Nočný spánok -20°C.

ks

1

Strana 13 z 22

101. Stan do terénu - ultraľahký stan, počet osôb: 2,
počet vchodov: 1, rozmery: 145 x 295 x 110 cm, rozmery
zbaleného stanu: 48 x 20 cm, hmotnosť min./celková:
2,8 kg/ 3,1 kg. Nosné prúty: duralové tyče priemer 8,5
mm, konštrukcia: dvojplášťový, samonosný stan s
vonkajšou konštrukciou, vonkajší materiál: 210T
Polyester RipStop, PU záter 6 000 mm/cm2, podlepené
švy, vnútorný materiál: Priedušný Nylon 190T + sieťová
moskytiera, podlaha: 190T Polyester, PU záter 10 000
mm/cm2, príslušenstvo: protisnehová ochrana, duralové
odľahčené kolíkov, opravárensky set, kompresný obal.

ks

1

102. Stan do terénu - určený na 3 sezónne použitie.
Vnútorný priestor maximalizuje pravidelný tvar podlahy v
kombinácii s prútmi DAC. Nastaviteľné vetranie, vstup
StayDry a odolný kotviaci systém. Celková hmotnosť:
1.290 g. Výška: 100 cm. Zbalený stan: 46 x 15 cm.
Počet kotviacich bodov: 6 (MSR MiniGroundHog).
Materiál vonkajší stan: 20D ripstop nylon 1.200 mm
DurashieldTM polyuretánový a silikónový záter. Materiál
podlaha: 30D ripstop nylon 3.000mm DurashieldTM
polyurethane & DWR. Materiál vnútorný: 20D ripstop
nylon + 15D nylon micromesh (sieťka). Referenčný
produkt napr. MSR HUBBA HUBBA

ks

1

103. Stan do terénu - dvojmiestny stan, určený na 3
sezónne použitie, vnútorný priestor maximalizuje
pravidelný tvar podlahy v kombinácii s prútmi DAC.
Nastaviteľné vetranie, vstupy StayDry a odolný kotviaci
systém. Celková hmotnosť: 1.720 g, Plocha podlahy: 2,7
m2. Plocha predsieň: 1.62 m2 (0.8 x 0.8 m), Výška: 100
cm, Zbalený stan: 46 x 15 cm, Počet kotviacich bodov: 6
(MSR MiniGroundHog), Materiál vonkajší stan: 20D
ripstop nylon 1.200 mm DurashieldTM polyuretánový a
silikónový záter.

ks

1

104. Turistické návleky - univerzálne vodeodpudivé
návleky, latkovo vystužené plastove popruhy, suchý
zips, hmotnosť: 230 g. Referenčný produkt napr.
Mammut Trovat Gaiter

pár

1

105. Turistické návleky - návleky pre spoľahlivú ochranu
pred snehom a vlhkosťou alebo blata do topánok alebo
proti premoknutiu nohavíc, plastový remienok, možnosť
nastavenia hornej časti. Referenčný produkt napr. Millet
Alpine Gaiters

pár

1

106. Turistické návleky - nepremokavé gore-texové
návleky, ktoré udržia v suchu za každých podmienok.
Perfektne sedia pri výstupoch, alebo lezení ľadov vďaka
neoprénovej vložke, nepremokavé, neoprenová vložka,
nastaviteľná pracka, rozopínateľné, váha 256 g (pár veľ.
M). Referenčný produkt napr. Black Diamond Frontpoint
GTX

pár

2

107. Turistický batoh - univerzálny batoh, Aircontact
chrbtový systém poskytujúci maximálne pohodlie,
uloženie bedrového pásu v zadnej časti, Delrin®
U-frame konštrukcia chrbtového systému, Aircontact
Trail System garantuje plnú kontrolu
zaťaženiaanatomicky tvarované 3D AirMesh ramenné
popruhy s reguláciou zaťaženia, obojsmerný zips na
prednej strane pre priamy prístup k veciam, 3D Airmesh
priedušná podšívka, "veko" vrecko, predné vrecko na
mapy, vnútorné vrecko na cennosti, 1 bočné vrecko na
zips a 1 strečové bočné vrecko, priehradka na mokré
oblečenie, slučky, úchyty na cepín alebo paličky,

ks

1

108. Turistický batoh - batoh vyrobený z odolného a
oderuvzdorného materiálu. Maximálne pohodlie zaisťuje
chrbtový systém Alpine a bedrový pás VariFlex. Pevné
popruhy na upevnenie lyží a hypalonové pútka na
čakany sú štandardom medzi technickými batohmi.
Nápomocné sú aj materiálove pútka na bedrovom páse,
vrecká vo vrchlíku, alebo oká pre pripnutie karabín a
nákladu zvonku. Bočný zips uľahčuje prístup k veciam v
spodnej časti batohu.

ks

1
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109. Turistický výškomer s barometrom, teplomerom ,
GPS fénix 5X Plus Sapphire, Black, Black band Integorvaný PULSE OX snímač pre meranie
okysličenosti krvi (len model 5X) - príprava na
bezkontaktné platby Garmin Pay™- podpora satelitného
systému Galileo + GPS a GLONASS- nová funkcia
CLIMBPRO pre detailné sledovanie prevýšenia- nové
funkcie pre automatický výpočet optimálnej trasy
Trendline™ popularity routing & Okruhové trasy pre beh
a bicykel- prepracované rozhranie pri aktívnej navigácií s
náhľadom na nasledujúce miesto odbočenia,

ks

1

110. Čelovká lampa - robustná a plne vodotesná čelová
lampa prepracovanejšia s updatom o výkone 350
lúmenov. Čelovka vďaka svojej svietivosti, funkciám a
odolnosti voči vode a prachu vhodná pre outdoorové
aktivity. PowerTap technológia umožňuje rýchle
nastavenie medzi plným a tlmeným režimom
jednoduchým poklepaním na boku čelovky s
konštantným jasom počas celej doby životnosti batérie a
Brightness Memory umožňuje zapnúť a vypnúť čelovku
pri zvolenom jase bez návratu na plný výkon. Čelovka
disponuje ôsmymi rôznymi režimami osvetlenia
umožňujúce plné osvetlenie v každej situácií.

ks

2

111. Čelovka lampa - nabíjateľný svetlomet ponúka 350
lúmenov výkonu, čo v kombinácii so zmiešaným lúčom
je ideálne pre outdoorové aktivity. HYBRID svetlomet
dodávaný s CORE batériou, ktorá je nabíjateľná cez
štandardný port USB. Kompatibilný so štandardnými
batériami bez potreby adaptéra. Červené osvetlenie
vhodné pre nočné videnie a zabraňuje oslepovaniu
ostatných členov skupiny. Jeho reflexná čelenka
napomáha vidieť, keď na ňom svieti svetlo a je vybavený
núdzovou píšťalkou pre záchranné situácie. Svetelný
výkon: 350 lúmenov. Hmotnosť: 82 g.

ks

2

112. Karimatka do terénu - nafukovací matrac
poskytujúci väčšie teplo a pohodlie. 3-sezonná
karimatka aj napriek svojej minimálnej hmotnosti a malej
veľkosti dodáva potrebný výkon. Vhodná pre
používateľov, ktorí chcú ušetriť každý gram.
ThermaCapture ™ technológia. Triangular Core Matrix™
konštrukcia. Tepelný koeficient: 3,2R. Rozmery: 51 cm x
183 cm x 6,3 cm. Rozmery zbalenej: 23 cm x 10 cm.
Materiál: 30D rip HT nylon. Hmotnosť: 350 g.
Referenčný produkt napr. Therm-A-Rest NeoAir® XLite®

ks

1

113. Univerzálny merino nákrčník - univerzálny nákrčník
z merino vlny, poskytujúci teplo. Merino vlna Icebreaker
je mäkká, odvádza vlhkosť a v zime príjemne hreje. Má
prirodzene antibakteriálne vlastnosti a odoláva zápachu.
Hustota 200g/m2, neškriabe, vysoká priedušnosť, ľahký
materiál. Materiál: 100% Merino vlna. Referenčný
produkt napr. Icebreaker Flexi Chute

ks

2

114. Slnečné okuliare - outdoorové okuliare, ktoré
chránia oči od škodlivého žiarenia a vďaka
profesionálnym šošovkám ponúkajú komfort po celý deň
nosenia. S ochrannými magnetickými tienidlami.
Odnímateľné tienidlá slúžia na ochranu očí od
odrazeného svetla, a taktiež ochránia pred bočným
vetrom. Ľahké polykarbonátové šošovky Spectron 4 s
dobrou filtračnou vlastnosťou, ktoré sú vhodné na
všeobecné použitie. K ich hlavným vlastnostiam patrí
Flash, ktorý zvyšuje filtráciu viditeľného spektra a úprava
proti zrkadleniu, ktorá znižuje zaťaženie oka a
zamedzuje trblietaniu.

ks

2

115. Trojdielna skialpová palička - trojdielne trekkingové
palice s FlickLock systémom zatvárania. Ideálne na
celoročné použitie. Vhodné aj na skialp.Uzatvárací
systém Flick Lock, výmenné trekkingové alebo lyžiarske
košíky, hmotnosť 489 g (pár), dĺžka 140 cm, 63,5 cm
(zložená palica), penové madlo s polstrovaným pútkom,
výmenný hrot. Referenčný produkt napr. Black Diamond
Trail Pro

pár

1
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116. Trojdielna skialpová palička - trekingové paličky s
dobrým vyvážením a odolným prevedením, vysoko
výkonné. Double FlickLock® Pro systém robí paličky
bezpečné a jednoducho nastaviteľné. Dual-density
rukoväť, polstrovaný pásik na zápästie a penové
rozšírenie rukoväte zaistia pohodlnú manipuláciu v
každom ročnom období. Dual-density rukoväť a
polstrovaný popruh, penou predĺžená rukoväť. Double
FlickLock® Pro systém, vymeniteľné karbidové hroty a
nízkoprofilové trekkingové košíky, dĺžka: 63 - 140 cm,
dĺžka po zložení: 63cm, hmotnosť: 520 g. Referenčný
produk Black Diamond Trail Prot

pár

2

117. Tričko biele pracovné - pánske tričko slim strihu,
materiál 100% bavlna (príp. 95%+5%elastan), okrúhly
priekrčník s elastanom, gramáž 160-180g/m2. Veľkosť M

ks

3

118. Tričko biele pracovné - pánske tričko slim strihu,
materiál 100% bavlna (príp. 95%+5%elastan), okrúhly
priekrčník s elastanom, gramáž 160-180g/m2. Veľkosť L

ks

1

119. Pracovná košeľa - pánska košeľa s krátkym
rukávom, 1 náprsné vrecko, vrecko na ceruzku.Materiál:
plátno 100% bavlna 145 g/m2, farba biela, veľkosť 44,
referenčný výrobok RENÉ CXS.

ks

1

120. Pracovná košeľa - pánska košeľa s krátkym
rukávom, 1 náprsné vrecko, vrecko na ceruzku.Materiál:
plátno 100% bavlna 145 g/m2, farba biela, veľkosť
46,referenčný výrobok RENÉ CXS.

ks

1

121. Šľapky bez špice - korkové šľapky, nastaviteľná
šírka priehlavku pomocou dvoch kovových spôn
podošva.Kombinácia korku a EVA peny. Veľkosť 39

pár

1

122. Pracovné rukavice - zdvojená dlaň zo šedej a
zelenej hovädzej štiepenky, chrbát a tuhá manžeta z
bielej bavlnenej tkaniny, podšívka v dlani. 12 ks –
veľkosť 10

pár

12

123. Pracovné plášte - s dlhým rukávom, 100 % bavlna,
248 g/m2, zapínanie na gombíky, s golierikom, našívané
vrecká. 2 x veľkosť M, 2 x veľkosť L, 2 x veľkosť XL, 2 x
veľkosť XXL

ks

8

124. Biely dámsky plášť - dlhý rukáv s prekrytým
zapínaním, Fortis 245g, obsahuje náprsné vrecko a 2
postranné vrecká, 100% bavlna. Veľkosti 38-1ks,38-1ks,
48-1ks. Referenčný produkt: napr. STANDARD

ks

3

125. Dámske pracovné nohavice - 100% bavlna, farba
biela, 245 g/m2, 2 predné vrecká, zapínanie na boku na
gombíky, v zadnej časti pásu guma. Veľ 38 - 1 ks, 40 - 2
ks, 42 - 2 ks, 44-1ks. Referenčný produkt: DARJA

ks

6

126. Biela dámska pracovná košeľa s krátkym rukávom 100% bavlna, 2 predné vrecká, 150g/m². Veľkosti 38-3
ks, 40 - 2 ks, 48-1ks. Referenčný produkt: napr. LILY

ks

6

127. Pracovná vesta biela - zapínanie na zips, 100%
polyester , 280g/m2, veľ. M-2ks, L-1ks, XXL-1ks.
Referenčný produkt: napr. VORMA

ks

4

128. Korkové šľapky - so zvrškom z materiálu action
leather, nastaviteľná šírka priehlavku pomocou 2
kovových spôn, priedušná stielka s bohatou perforáciou,
podošva kombinácia korku, EVA peny a vrstvy machu.
Veľkosti 37-1 ks, 38-1 ks, 39-2 ks, 40- 1 ks. Referenčný
produkt: napr. Sandal MARS

pár

5

129. Dámske biele šľapky - s pásikom cez pätu z
povrstvenej usne TARUCA with belt. Veľkosti 38-2ks,
39-1ks

pár

3

130. Biela polokošela - krátky rukáv 100 % predzrážaná
krúžkovo dopriadaná bavlna, piqué, 1x1 rebrový úplet
goliera, zapínanie na 2 gombíky vo farbe úpletu,
priekrčník podšitý páskou, bočné švy, 180 g/m2. Veľkosti
S-3 ks, M-2 ks, L-1ks, XL-2 ks.

ks

8
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131. Teplákové nohavice - 70% bavlna, 30% polyester,
rebrovito pletený pás so šnúrkou vo farbe sivej, bez
manžiet na spodnej časti s dvojitým prešitím. Veľkosti:
L-1ks, XL-1 ks, referenčný produkt: napr. Ladies French
Terry Jog Pant

ks

2

132. Jednorázové nitrilové nepudrované rukavice modré, 1bal=100ks. Veľkosti M - 3 ks, L - 4 ks, XL - 1 ks,
referenčný produkt: napr. SPOONBILL

ks

8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Ak dodávateľ ponúka ekvivalent k referenčným
materiálom a produktom, tento ekvivalent musí mať
porovnateľné, resp. lepšie vlastnosti.
2. Ak sa uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie
ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami.
Pol. č. 11
V šilte všitý mosadzný drôt, aby ho bolo možné zložiť
dozadu podľa toho, či sa požaduje maximálna ochrana
alebo viac periférne videnie. Vybavenie: nastaviteľná
integrovaná kapucňa, ventilačné otvory pod rukávmi s
dvojcestným zipsom, dve vertikálne náprsné vrecká s
vnútornými sieťovinovými vreckami, jedno vrecko na
rukáve možno použiť na GPS, dvojcestný zips s
ochrannou légou, spodné sťahovanie, rukávy ukončené
suchým zipsom; materiál G-1000 možno impregnovať
voskom Fjällräven Greenland Wax; G-1000 Eco:
Husto tkaná látka zložená z 65% recyklovaného
polyesteru a 35% organickej bavlny, naimpregnovaná
voskom Greenland Wax. Materiál G-1000 extrémne
trvanlivý, vysoko priedušný, odolný voči vetru a vode a
tiež voči prepichnutiu hmyzom. Ochrana pred slnečným
UV-A a UV-B žiarením. Referenčný produkt
napr.Fjällräven Keb Jacket.
Pol. č. 12
Výbava: integrovaná nastaviteľná kapucňa, rukávy
tvarované a nastaviteľné suchým zipsom, dvojsmerný
zips s ochrannou légou s cvokmi, 2 zvislé vrecká na
hrudi so zipsami, 2 predné vrecká so zipsami, 2
vnútorné vrecka na zips, 2 vnútorné sieťované vrecká,
sťahovacie šnúrky možno použiť na nastavenie lemu,
možnosť použiť prírodnú voskovú impregnáciu Fjällräven
Greenland Wax.
Výplň: G-Loft 145 g/m2, na rukáve 125g/m2. Materiál
použitý na vonkajšej strane: G-1000 Original a G-1000
Lite, 65% polyester, 35% bavlna, Podšívka: 100%
polyamid, Výplň: G-Loft (100% polyester), referenčný
produkt napr. Skogsö Padded Jacket
Pol. č. 13
EXO Scale - polyuretán nastriekaný priamo na bočnú
časť zvršku zaisťujúci oporu a ochranu pre chodidlo,
inovovaná podrážka Vibram Spyder II, vyvinutá v
spolupráci s Vibram, s výbornou priľnavosťou. Podošva
s väčšou tlmiacou vrstvou pod pätou a torzný stabilizátor
pod klenbou chodidla. Koncepcia podošvy zvyšujúca
komfort a ochranu pri pohybe v teréne, climbing Zone,
gumená okopová zóna, Referenčný produkt napr.
Scarpa Zen Pro
Pol. č. 18
Materiál: hlavná časť: 98% Merino vlna, 2% Lycra®,
bočné panely: 100% Polyester, izolácia: MerinoLOFT™
(88% Merino vlna, 12% Polylaktid). Referenčný produkt
napr. Icebreaker Wmns Merinoloft Helix Skirt
Pol. č. 19
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Kapucňa kompatibilná s helmou, nastaviteľná aj na
nosenie bez helmy s “Mountain HC“ systémom, lémy
rukávov neabsorpčné elastické manžety, spodný lém
nastaviteľný s tzv.“drawcords“, zbaliteľná do vrecka s
pútkom na zavesenie, vonkajší ľahký materiál Helium 30
, hmotnosť (veľkosť M): 430g, Referenčný produkt napr.
Mountain Equipment Mazeno
Pol. č. 20
Technológia Advancedskin Shield - spoľahlivo chráni
pred vetrom a chladom, ale vďaka využitiu jedinečne
priedušných materiálov dochádza k odvádzaniu
prebytočného tepla a vlhkosti. Referenčný produkt napr.
Salomon Fast Wing Hoodie M
Pol. č. 37
Prirodzene odoláva pachom. Vlastnosti: stojačik s
krátkym zipsom pre ľahké odvetrávanie prebytočného
tepla,predĺžený zadný diel chráni bedrá, ploché švy pre
väčšiu pevnosť a nederú na tele, funkčné tričko pri
teplotách -20 °C až +10 °Cvýborne pohlcuje telesné
pachy, gramáž: 205 gr / m2. Materiál: vnútorná vrstva –
vlákno Thermocool, vonkajšia 80% jemná merino vlna s
úpravou Total Easy Care / 20% polyamid. Referenčný
produkt napr. Devold Duo Active Woman Zip Neck
Pol. č. 39
Materiál: 52% Merino vlna, 43% Nylon, 5% Polyester.
Referenčný produkt napr. Icebreaker Wmns Ski+
Compression Ultralight OTC.
Pol. č. 47
Materiál: Mammut Alpine Wool (88% zmes vlny, 12%
polyester). Referenčný produkt napr. Mammut Runbold
Advanced IS Hooded Jacket.
Pol. č. 56
Vybavenie: bedrové podložky a ramenné popruhy s
mäkkou, priedušnou Soft AirMesh podšívkou, ramenné
popruhy s reguláciou zaťaženia, bočné kompresné
popruhy, predné vrecko s dvoma zásuvnými
priehradkami, strečové bočné vrecká, slučka na
turistické paličky, oddeliteľná spodná komora,
odnímateľná pláštenka, kompatibilný s hydratačným
systémom, rozmery: 54 x 32 x 23 cm, objem: 28L,
hmotnosť: 1180g. Materiál: Deuter-Super-Polytex, Macro
Lite 210. Referenčný produkt napr. Deuter Futura 28 l.
Pol. č. 82
Materiál: Hlavný: 100% Polyamid; Podšívka: 100%
Polyamid; Výplň: Husacie páperie/perie 90/10 (900 Cuin;
110g). Referenčný produkt napr. Mammut Meron IN
Hooded Jacket M black/magma
Pol. č. 83
Materiál: Pertex® Quantum (100% Polyamid); Výplň:
Husacie páperie/perie 90/10 s plnivosťou 800Cuin
(115g). Referenčný produkt napr. Mammut Broad Peak
IN Hooded Jacket black/phantom
Pol. č. 86
Zipsové odvetrávanie v podpazuší integrovaná,
vertikalne a horizontalne nastaviteľná kapucňa
kompatibilná s helmou, vodeodolné zipsy, nastaviteľný
spodný lem, 2 bočné vrecká na zips, 1 vnútorné vrecko,
tvarované lakte, predĺžené rukávy s manžetami na suchý
zips, vodeodolná, vetruodolná, Regular Fit, hmotnosť:
580g. Materiál: GORE-TEX® 3-Layer, 75x75DEN,
priedušnosť: RET ˂ 13(100% Polyester, 100%
Polytetrafluorethylén (membrána). Referenčný produkt
napr. Mammut Crater HS Hooded Jacket
Pol. č. 88
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Materiál: hlavný materiál: 96% Merino, 4% Lycra®
(Elastán), Eyelet/perforované časti: 98% Merino, 1%
Nylon, 1% Lycra® (Elastán). Referenčný produkt napr.
Icebreaker Mens Zone Leggings
Pol. č. 97
Materiál: Sandvik Nanoflex® oceľ. Hmotnosť: 560g,
Ultraľahké, počet hrotov: 10, Upínanie: plnoautomatické.
Pasuje na väčšinu topánok, doporuč veľkosť 36 - 47,
vrátane plastových krytiek proti snehu. Referenčný
produkt napr. Camp Tour Nano Tech automatic.
Pol. č. 98
Hmotnosť: 2 x 540g (2 hroty + Antisnow), 2 x 455g (1
hrot + Antisnow). Veľkosť: 34 - 45 (pre topánky max.cca
10UK, pre väčšie topánky nutné dokúpiť náhradný
nosník, ktorý zväčší veľkosť na 40 - 50). Referenčný
produkt napr. Petzl Lynx.
Pol.č. 99
Vnútorný materiál: 100% Polyamid 40D NylonZips: ľavý.
Referenčný produkt napr. Mammut Nordic Down
3-Season.
Pol. č. 100
Materiál výplne: 725+ Duck Down - hmotnosť celková/
výplň: 1650 g / 1000 g, rozmery po zbalení: 21cm x
35cm, max. výška postavy: 185 cm, typ: ľavý zips.
Referenčný produkt napr. Mountain Equipment Classic
1000
Pol. č. 101
Referenčný produkt napr. Husky Flame 2.
Pol. č. 103
Materiál podlaha: 30D ripstop nylon 3.000mm,
urashieldTM polyurethane & DWR, Materiál vnútorný:
20D ripstop nylon + 15D nylon micromesh (sieťka).
Referenčný produkt napr. MSR Hubba Hubba
Pol. č. 107
odnímateľná pláštenka, kompatibilný s hydratačným
systémom 3L, SOS štítok, rozmery: 60 x 28 x 21cm ,
objem: 28L, hmotnosť: 1140g. Materiál:
Deuter-Microrip-Nylon, Deuter-Super-Polytex.
Referenčný produkt napr. Deuter ACT Trail 28 SL j
Pol. č. 108
Možnosť použitia vodného rezervoáru až do objemu
troch litrov. Rozmey: 72 x 32 x 22cm. Objem: 35+8L.
Materiál: 330D Micro Rip 6,6 / Duratex. Hmotnosť:
1600g. Referenčný produkt napr. Deuter Guide 35+
Pol. č. 109
- nový náhľad mapovej stránky so zvýraznením
záujmových bodov (POI) okolo aktuálnej pozícievzájomné sledovanie a zdielanie aktivity všetkých členov
tréningovej skupiny v reálnom čase -GroupTrack Fénix
5X Plus je vybavený vstavaným optickým snímačom
pulzu. Táto technológia využíva zelené svetlo doplnené
o fotodiódy - citlivé na úbytok rozptýleného svetla, ktoré
preniká do pokožky. Prietok krvi (pulz) je sprevádzaný
absorbovaním zeleného svetla a tento úbytok
zaznamenávajú fotodiódy.
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Displej Jasný, farebný 1,2" (30.4 mm) MIP displej s
vysokým rozlíšením až 240 x 240 bodov a antireflexným
povrchom. Jasne čitateľný za každých svetelných
podmienok. fénix® 5X Plus je štandardne vybavený
ANT+ bezdrôtovým rozhraním pre pripojenie voliteľných
externých snímačov ako > rôzne pulzomery < ,
wattmeter integrovaný v pedáloch VECTOR & snímače
rýchlosti & kadencie na bicykel. Tiež podporuje
pripojenie externého snímača teploty tempe™.Bluetooth
new Bluetooth® integrované rozhranie pre pripojenie
voliteľných snímačov, ktoré pracujú iba cez toto
bezdrôtové rozhranie.
Varia kompatibilny fénix 5X Plus je možné rozšíriť aj o
ďalšie ANT+ doplnkové príslušenstvo zo série > Varia™
. Systém Varia™ prispieva k aktívnej bezpečnosti pri
jazde na bicykli.Kompas new Pre základnú navigáciu /
orientáciu v teréne je dostupná kompasová stránka so
zobrazením smeru a vzdialenosti k najbližšiemu bodu na
dráhe.
Pol. č. 110
Jedna LED QuadPower a jedna DoublePower biela LED
emitujú až 350 lúmenov na max. nastavení svietivosti .
Powertap technológia umožňuje rýchle a jednoduché
prepínanie medzi plným a tlmiacim výkonom, pre okamih
zvýšenia osvetlenia na diaľku a približovacích režimov.
Brightness Memory technológia umožňuje zapnúť a
vypnúť čelovku pri zvolenom jase bez návratu na plný
výkon. Červená, zelená a modrá SinglePower LED
dióda pre režim nočného videnia majú stmievacie a
strobo nastavenie bez aktivovania bieleho režimu.
Regulácia pre konzistentné osvetlenie. Ukazovateľ stavu
nabitia batérie.
Nastavenie: plný výkon, stlmený výkon, strobo, červené,
zelené a modré nočné videnie a uzamknutie. Odolnosť
IP67 ponorenie do hĺbky 1 m v priebehu 30 minút. 4 AAA
baterky (súčasťou) typy LED: 1 QuadPower LED, 1
DoublePower, 3 SinglePower. Max. výkon: 350 lúmenov.
Doba svietenia max.: 160 h - 22 h max. vzdialenosť
dosvitu: 80 m - 11 m. Hmotnosť: 110 g s batériami.
Referenčný produkt napr. Black Diamond Storm
Pol. č. 111
Vzor lúča: široký alebo zmiešaný. Energia: 1250 mAh
CORE nabíjateľná batéria. Kompatibilita batérií:
alkalická, lítiová a Ni-MH. Certifikácia (certifikáty): CE.
Vodotesnosť: IP X4 . Referenčný produkt napr. Petzl
Actik Core Hybrid
Pol. č. 114
Kategória 4 s priepustnosťou svetla 5%. Priemer
šošovky : 66. Vzdialenosť nosníkov : 19. Dĺžka straníc :
115. Maximálna ochrana proti extrémnemu slnečnému
žiareniu, magnetické tienidlá, stranice nastaviteľné do
360 stupňov, pogumované stranice kategória 4, ľahký
organický polymer, vysoké filtračné schopnosti,
nárazuvzdornosť, nízka hmotnosť a komfort, Matt black /
Black. Referenčný produkt napr. Julbo Bivouak Spectron
4
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy:
1.1. obchodné mená, resp. obchodné značky ponúkaných tovarov, ich špecifikáciu a vyobrazenie,
1.2. rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre),
1.3. prepočet celkovej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien.
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2. Objednávateľ posúdi dodávateľom predložené dokumenty a do 5 pracovných dní oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo
poštou), či predložené dokumenty:
2.1. preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto rámcovej dohode a
2.2. v prípade, že ponúkaný tovar je ekvivalentom referenčného produktu, či ponúkaný ekvivalent spĺňa požiadavky
objednávateľa, alebo
2.3. nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto rámcovej dohode a objednávateľ vyzve
dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí dodatočnú lehotu na ich doručenie.
3. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie
všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto rámcovej dohode, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar,
ktorý vyhovuje požiadavkám objednávateľa, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si
právo odstúpiť od zmluvy.
4. Jednotková cena je konečná, zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie
na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
5. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Plnenie sa uskutoční na základe samostatných objednávok, v ktorých bude uvedený požadovaný termín a miesto dodania.
Presný termín plnenia je dodávateľ povinný odkonzultovať s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ požaduje
realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na miesto určenia.
7. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky,
neprevziať zásielku.
8. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len "OPET") je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Fakturácia sa bude realizovať ku každej objednávke samostatne.
9. V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa rámcovej dohody objednávateľ sa nezaväzuje odobrať tovar v celom rozsahu.
Rozsah odobratého tovaru bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v
rozsahu celkovej zmluvnej ceny.
10. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, resp. do naplnenia finančného limitu, ktorý sa rovná zmluvnej cene podľa
tejto rámcovej dohody, pričom táto rámcová dohoda zaniká z tej právnej skutočnosti, ktorá nastane ako prvá.
11. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením rámcovej dohody a
má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
12. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred OPET, obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Nábrežie Mládeže 91, Tr. A. Hlinku 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000
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3.4

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16 625,97 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 19 951,17 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.04.2019 11:38:01
Objednávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 22 z 22

