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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Adresa sídla: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Krajina: Slovenská republika 
Právna forma: Rozpočtová organizácia 
IČO: 42499500 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:  
Ing. Ivana Vargová, PaedDr. Kornélia Černá 
telefón +421 2 4827 3553/4827 3342   fax +421 2 4341 3326, e-mail: ivana.vargova@financnasprava.sk,  
kornelia.cerna@financnasprava.sk  
 
Doručovanie písomností poštou:  
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11  Bratislava, odbor centrálneho obstarávania                 
a nákupu. 
Doručovanie písomností osobne: 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania 
a nákupu. 
 

2 PREDMET ZÁKAZKY 
2.1 Názov zákazky: Ochranná obuv  

Predmetom zákazky je výroba a dodávka ochrannej obuvi k služobnej rovnošate a OOPP pre finančnú správu 
Slovenskej republiky vrátane obalov, dopravy a vykládky do skladu na miesto dodania. Predmet zákazky je 
podrobne špecifikovaný v časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 

2.2   Celkové množstvo alebo rozsah: 
  Predpokladané množstvo:  Podľa časti B.1 súťažných podkladov 

   Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 1 226 560,- € bez DPH   
           Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet: 18830000-6 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené,           

sa neprihliada. 

5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Výstrojný sklad, Fučíkova 8, Senec   
        NUTS kód: SK0 

6 TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA 
6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania rámcovú dohodu na dodanie tovaru podľa 

ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanoveniami                         
§ 11 a § 64 zákona o verejnom obstarávaní s jedným uchádzačom. 

6.2 Dĺžka trvania rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky: na 4 (štyri) roky odo dňa jej účinnosti                            
alebo do vyčerpania finančného limitu najnižšej ceny predmetu zákazky dosiahnutej v elektronickej aukcii. 
Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase                          

mailto:ivana.vargova@financnasprava.sk
mailto:kornelia.cerna@financnasprava.sk
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jej podpísania. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa bude realizovať formou 
objednávok.  

6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov                   
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, vrátane časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU 

ZÁKAZKY a časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. 

7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou  

bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry            
je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.10.2013. 
8.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany záujemcov/uchádzačov 

alebo z iných vážnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty 
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

9 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ 
9.1 Záujemca podľa § 13 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto 

osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť                  
vo verejnom obstarávaní. 

9.2 Uchádzač podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto 
osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

9.3 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia 
ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo 
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny, ak ponuka 
skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia dodržania 
zmluvných podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody a jej riadneho plnenia. 

10    KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI 
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo 

k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie, 
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi            
sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom, doručením písomnosti osobne, 
faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou. 

10.2 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením                  
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu 
s odôvodnením sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením. 

10.3 V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená na adresu verejného 
obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným doručením. 

10.4 Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 10.2 a 10.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom,  
e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača. 

10.5 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od 8.30 h. do 14.30 h. iba v prípade overenia 
doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou osobou verejného 
obstarávateľa. 

10.6 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk. 

11    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti                    

vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie 
verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11.2 O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 10. priamo kontaktnú osobu verejného 
obstarávateľa podľa bodu 1.  
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11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme 
najneskôr do 25.7.2013. 

11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré 
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 

13  JAZYK PONUKY 
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej 

republiky, t. j. v slovenskom jazyku. 
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 

musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách. 
14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. 

15    ZÁBEZPEKA 
15.1 Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 30.000,-eur (tridsaťtisíc eur). Doklad 

o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 
15.2 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

15.2.1 zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke, 
15.2.2 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača (ďalej len „banková záruka“). 

15.3 Podmienky zloženia zábezpeky: 
15.3.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke 

Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.1 musia byť zložené prevodným príkazom na účet 
verejného obstarávateľa v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000437933/8180, konštantný symbol 0558, 
variabilný symbol 201335054, špecifický symbol (IČO uchádzača), SWIFT: SUBASKBX, IBAN: 
SK4181800000007000437933 najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Účet v Štátnej 
pokladnici nie je úročený. 

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa v banke najneskôr 
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. 

Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – kópiu dokladu o prevode finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke. 

15.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákonník. Uchádzač predloží písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, v ktorom banka písomne 
vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky zábezpeky 
podľa bodu 15.1. v prípade, ak dlžník (uchádzač) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. 
Doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine obmedzená minimálne do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade predĺženia lehoty viazanosti 
ponúk banka predĺži platnosť bankovej záruky na základe žiadosti dlžníka (uchádzača) o predĺženú 
lehotu viazanosti ponúk. Ďalej musí byť v bankovej záruke uvedené, že pred uvedeným dátumom 
platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti môže byť platnosť tejto bankovej záruky ukončená 
v prípade, že sa veriteľ vzdá akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku 
považuje za bezpredmetnú a ukončenú. Taktiež musí byť v bankovej záruke uvedené, že banková 
záruka nemôže byť postúpená na tretiu osobu a platí len pre veriteľa. 

Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Ak bankovú záruku vystaví zahraničná 
banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, záručná listina musí byť predložená v pôvodnom 
jazyku a súčasne musí byť preložená do štátneho jazyka okrem záručnej listiny vystavenej v českom 
jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje úradný preklad záručnej listiny. V prípade, ak bankovú záruku 
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vystaví zahraničná banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a banková záruka bude 
vystavená ako originál v slovenskom jazyku, za pôvodný jazyk v tomto prípade sa považuje ten jazyk, 
v ktorom bol vydaný originál dokladu. 

Uchádzač v ponuke predloží originál bankovej záruky. V prípade, ak bude v bankovej záruke uvedená 
požiadavka banky na vrátenie predloženého originálu bankovej záruky, uchádzač zároveň predloží 
v ponuke aj úradne osvedčenú kópiu bankovej záruky, ktorá zostane súčasťou dokumentácie 
verejného obstarávateľa. V takomto prípade uchádzač predloží originál bankovej záruky tak, aby bol 
tento doklad odoberateľný (napr. v euro obale), t. j. nezviazaný pevne v ponuke. Ak uchádzač túto 
požiadavku verejného obstarávateľa nesplní, verejný obstarávateľ požiadavku na vrátenie originálu 
bankovej záruky nebude akceptovať. 

15.4 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí rámcovej dohody najneskôr do siedmich dní                 
od uzavretia zmluvy: 
15.4.1 vrátenie zložených finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku - finančné prostriedky zložené na účte verejného 
obstarávateľa v Štátnej pokladnici, bez úrokov, nakoľko účet verejného obstarávateľa v Štátnej 
pokladnici nie je úročený. 

15.4.2 uvoľnenie bankovej záruky 
Banková záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženia lehoty 
viazanosti ponúk). Pred uvedeným dátumom platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti bankovej 
záruky verejný obstarávateľ môže využiť ustanovenie bankovej záruky, že sa a  ko veriteľ vzdá 
akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku bude považovať za bezpredmetnú 
a ukončenú. 

15.5 Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní  
postupom podľa bodu 15.4, ak: 
15.5.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil 

z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa 
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, 

15.5.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného 
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

15.6 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačom 
postupom podľa bodu 15.4. 

15.7 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.2. 
15.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
15.9 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote 

viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady 
v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré                            
sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9. 
V prípade, že uchádzač predložil zábezpeku spôsobom bankovej záruky, verejný obstarávateľ využije 
ustanovenie bankovej záruky, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača)                 
do výšky zábezpeky podľa bodu 15.1 v prípade, ak dlžník (uchádzač) odstúpi od svojej ponuky v lehote 
viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehote viazanosti ponúk. 

16    VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY 
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
16.2 Ponuka predložená uchádzačom – časť „Ostatné“ obsahuje najmä: 

16.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): 
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov 
štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú 
osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, 

16.2.2 vyhlásenie uchádzača podľa vzoru priloženého k tejto časti súťažných podkladov, 
16.2.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti 
súťažných podkladov A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV,  

16.2.4 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh rámcovej dohody v jednom vyhotovení) podľa 
časti súťažných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, 
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16.2.5 doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 15. 
16.3 Ponuka, predložená uchádzačom – časť „Kritériá“ obsahuje najmä: 

16.3.1 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažnných podkladov A.3 KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA. 
16.4 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke - časti „Ostatné“ boli zoradené podľa bodu 16.2 a doklady 

a dokumenty v ponuke – v časti „Kritériá“ boli zoradené podľa bodu 16.3 a aby všetky strany ponuky v oboch 
častiach boli pevne zviazané a očíslované. 

16.5 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

17    PREDLOŽENIE PONUKY 
17.1 Uchádzač predkladá ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritériá“) v listinnej podobe prostredníctvom poštovej 

prepravy alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 18.1 v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 18.2.  

17.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje okrem predloženia ponuky v origináli v listinnej podobe aj predloženie kópie 
ponuky v elektronickej podobe na elektronickom nosiči (napr. CD, DVD). Kópia ponuky predložená v elektronickej 
podobe podľa predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí rámcovej dohody            
s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie 
v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude 
obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, 
je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. 

17.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty                            
na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi. 

17.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, 
čas a miesto prevzatia ponuky.  

17.5 Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 17.1 spolu v uzavretom obale. Na obale uvedie:  
17.5.1 názov a adresu verejného obstarávateľa, 
17.5.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny 

dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny dodávateľov, 
17.5.3 označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo súťaže „Ochranná obuv“. 

17.6 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 
členom skupiny dodávateľov.  

18 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
18.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť nasledovne:  

Doručovanie poštou:  
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho 
obstarávania a nákupu. 
Doručovanie osobne: 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho 
obstarávania a nákupu. 

18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 4.9. 2013 do 9.00 hod. 
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
18.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, 

zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní. 

19 OTVÁRANIE PONÚK 
19.1 Otváranie ponúk – časti „Ostatné“ sa uskutoční dňa 4.9. 2013 o 10.00 hod. na adrese Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11  Bratislava, odbor centrálneho obstarávania a nákupu.   
19.2 Otváranie ponúk – časti „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
19.3 Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia 

elektronickej aukcie neverejné (len za účasti komisie) a uchádzačom bude v súlade s ustanovením § 41 ods. 5 
zaslaná zápisnica. 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 8/55 

20 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
20.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených 

ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce                        
sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

20.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
20.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich poskytnutie bolo 

v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb,                     
alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 

21 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
21.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením 

o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.  
21.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského 

štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

21.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov 
a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých 
svojich spoločníkov a známych akcionárov. 

21.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí 
odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do: 

21.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu 
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 

21.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 
elektronickú formu komunikácie,  

pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
21.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:  

21.5.1 nesplnil podmienky účasti, 
21.5.2 predložil neplatné doklady, 
21.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 21.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

v určenej lehote alebo  
21.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

21.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť 
podaná  námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  

21.7 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný 
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. 

22 VYHODNOTENIE PONÚK 
22.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré splnili podmienky účasti, 

z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú 
požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných 
podkladoch. Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa 
určených podmienok. 

22.2 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť                        
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

22.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, komisia musí písomne požiadať 
uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať 
odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu 
lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
22.3.1 hospodárnosti výrobných postupov, 
22.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie 

tovaru, 
22.3.3 osobitosti tovaru navrhovaného uchádzačom, 
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22.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste 
dodania tovaru, 

22.3.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
22.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2 alebo odôvodnenie 

mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení 
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 
Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač: 
22.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 22.2 v lehote piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 
22.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2, 
22.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 22.3, 
22.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky alebo 
22.4.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.3. 

22.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej 
lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym 
predpisom, inak komisia vylúči ponuku. 

22.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:  
22.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným 
obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

22.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
22.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.3 KRITÉRIÁ                          

NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA. 

23    INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

23.1  V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ 
po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
podľa  bodov 22.1 až 22.8. 

23.2   Ak dôjde k vylúčeniu  uchádzača  alebo uchádzačov, verejný  obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie        
          podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 
23.3   Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní          

všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým          

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov  a 

súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 

uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi  

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača 

alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže 

byť  podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk   

preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

23.4  Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk v súlade s § 140 zákona          

o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky. 

24    UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY 
24.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v zmysle § 45 zákona o verejnom 

obstarávaní v lehote viazanosti ponúk. 
24.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

25    ĎALŠIE INFORMÁCIE 
25.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase            

od 8.30 h. do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
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25.2 Po prevzatí súťažných podkladov môže záujemca elektronickou formou (e-mailom) požiadať o zaslanie návrhu 
rámcovej dohody a formulárov potrebných k predloženiu ponuky elektronickou formou (e-mailom). 

25.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, 
najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 

25.4 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA – VZOR 
 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Ochranná obuv“ ktoré určil 
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  a v súťažných podkladoch. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. 

5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby 
kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní. 

Iba pre skupinu dodávateľov 
 

6. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, 
vytvoríme pred uzatvorením rámcovej dohody niektorú z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo 
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny z dôvodu 
zabezpečenia dodržania zmluvných podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody a jej riadneho plnenia. 

7. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo   

................................................................. , 
(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov ) 

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu 
dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejnej súťaže na predmet zákazky „Ochranná obuv“ 

 

Dátum: .........................................     Podpis: ............................................ 
        vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača 

 

 

 

Poznámka: 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého 
člena skupiny dodávateľov) 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to: 
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený                  
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu 
a niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) 
zákona o verejnom obstarávaní), 

1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní), 

1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia               

(§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) 

zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 

1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa          
§ 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce, alebo poskytovať službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 

1.6 čestným vyhlásením, preukazujúcicm, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
alebo nie je osobou, 

1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

2.a  spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou 
osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2.b  právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, 

3   ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že nebolo mu v predchádzajúcich 
troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
uchádzač nepreukazuje; dôkazné bremeno je na strane verejného obstarávateľa. 

Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať                 
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje 
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 13/55 

odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 
uchádzača. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku,                  
t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, 
t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 

2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 
2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, 

ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie,              
že uchádzač za roky 2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré                
je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti: 

- nebol v nepovolenom debete, 
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. 

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu 
od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, 
jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu              
sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky           
a skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky 
vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania 
zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé 
finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov 
a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.  

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. 
Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej 
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania 
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
uchádzačovi poskytnuté. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
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3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb 

za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 
- v zozname dodávok služby uchádzač uvedie lehotu dodania a odberateľa, s uvedením mena, 

priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť 

pravdivosť poskytnutých údajov.  

- V prípade, ak odberateľom: 

 bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento   
verejný    obstarávateľ, 

 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je  
možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam realizovaných dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru 
a zložitosti ako je predmet zákazky za roky 2010, 2011 a 2012 v minimálnej hodnote 1 200.000,- Eur s DPH, pričom 
každá samostatne predkladaná referencia musí byť vo výške minimálne 100.000 Eur s DPH alebo ekvivalent tejto 
hodnoty v inej mene. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  
Uvedeným zoznamom dodávok tovaru má uchádzač garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu  zákazky ako 
aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo 
najširší počet uchádzačov. 

3.2  podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní vzorkami, opismi alebo fotografiami tovaru,  ktorý 
sa má dodať  

       Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  
I. Vzorky tovarov jednotlivých položiek predmetu zákazky podľa špecifikácie uvedenej v  časti B.1 – Opis 
predmetu zákazky. Vzorky budú označené poradovým číslom položky, obchodným názvom uchádzača, podpisom, 
pečiatkou (uvedené údaje budú uvedené na lepiacej páske, pričom špagát bude pripevnený na vzorku tovaru a 
koniec špagáta bude prelepený lepiacou páskou). V každej predloženej vzorke budú vložené informácie (pokyny) 
výrobcu v súlade s príslušnými normami a prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky (ďalej len NV SR) č. 
35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
osobné ochranné prostriedky bod 1.4.. Obstarávateľ požaduje, aby vzorky časti predmetu zákazky kategórie II a III 
(kategorizácia na základe Príručky pre uplatňovanie smernice Rady 89/686/EHS) boli označené notifikovanou a 
autorizovanou osobou, ktorá ma oprávnenie na posudzovanie zhody na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
35/2008 Z. z., do ktorého bola transponovaná smernica Rady č. 89/686/EHS v znení smerníc č. 93/68/EHS, č. 
93/95/EHS a č. 96/58/ES, z dôvodu zabezpečenia identity vzorky a Informácie poskytované výrobcom v zmysle 
príslušných noriem a prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4. s predkladaným ES 
vyhlásením o zhode, ES certifikátom typu spolu so záverečným protokolom, v ktorom sú uvedené aj výsledky 
skúšok a u III kategórie aj s ročnou správou z kontroly ES systému riadenia kvality výrobku alebo ES systému 
zabezpečenia kvality výroby, ktorú vydala notifikovaná osoba (ak bol ES certifikát typu vydaný pred viac ako 12 
mesiacmi). Notifikovaná a autorizovaná osoba vydá písomné potvrdenie, ktorým odsúhlasí súlad vzorky 
(vyhotovenie a značenie) a Informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a prílohy č. 1 k NV SR č. 
35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
osobné ochranné prostriedky bod 1.4 s predkladaným ES vyhlásením o zhode, ES certifikátom typu spoluso 
záverečným protokolom, v ktorom sú uvedené aj výsledky skúšok a u III kategórie aj s ročnou správou z kontroly 
systému riadenia kvality výrobku alebo ES systému zabezpečenia kvality výroby so stanovenou špecifikáciou a 
technickými parametrami uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky. 
 
II. Vzorky jednotlivých komponentov položiek predmetu zákazky podľa špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis 

predmetu zákazky. 
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III. prehlásenie o vykonávaní záručných a pozáručných opráv na Slovensku 
IV. umožnenie vstupu obstarávateľa do výrobnej prevádzky uchádzača  
 

3.3 Obstarávateľ vyžaduje predloženie nasledovných dokladov:  
kategória I - predloženie materiálového listu základných materiálov, z ktorých je OOP vyrobené a ES vyhlásenia o 
zhode spolu s protokolom o skúške na overenie splnenia požadovanej vlastnosti a Informácie poskytované výrobcom v 
zmysle príslušných noriem a prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4;  
kategória II - predloženie ES vyhlásenia o zhode a Informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a 
prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4;  
kategória III - predloženie ES vyhlásenia o zhode a Informácie poskytované výrobcom v zmysle príslušných noriem a 
prílohy č. 1 k NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky bod 1.4. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom            
ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej                   
alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať,  
že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva                          
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu                      
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať,              
že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa všetky technické požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma, či ponúkaný predmet zákazky je v súlade 
s legislatívou zaoberajúcou sa technickými požiadavkami na výrobky a posudzovania zhody a spĺňa požiadavky na 
predaj na trhu. 
 
 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV alebo podľa § 32 
ods. 8) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

4 ZABEZPEČENIE KVALITY 
4.1 podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát kvality, ktorým sa 

potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality:    
           ISO 9001:2000 

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj iné doklady/dokumenty/certifikáty vydané príslušnými 
orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné 
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušných certifikátov.  

 
4.2 podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát environmentálneho 

manažérstva, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem environmentálneho manažérstva: 
    ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004 
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Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj iné doklady/dokumenty/certifikáty vydané príslušnými 
orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné 
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušných certifikátov.  
 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade 
s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

Verejný obstarávateľ požadovaním certifikátov ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004 skúma 
implementáciu manažérstva kvality a implementáciu environmentálneho manažérstva podľa daných noriem.  

 

Doklady a dokumenty ktorými uchádzač preukazuje zabezpečenie kvality a environmentálne manažérstvo musia 
byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je v zmysle § 35 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka. 

2 V kritériách sa bude hodnotiť cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky vypočítaná a vyjadrená podľa 
bodu 14 časti súťažných podkladov A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV a podľa časti súťažných podkladov 
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY a lehota dodania od dňa doručenia objednávky, ktorá je nesúťažným kritériom. 

3 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru k tejto časti súťažných 
podkladov. 

4 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky celkovej ceny skladajúcej sa z položiek 1. – 5. a lehoty dodania 
predmetu od dňa doručenia objednávky, ktorá je nesúťažným kritériom v elektronickej aukcii. Hodnotenie ponúk 
uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov jednotlivým posudzovaným údajom. Poradie uchádzačov 
sa určí počtom bodov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov  za dodanie predmetu 
zákazky. Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve 
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na 
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. 

5 Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú novú celkovú cenu skladajúcu sa z cien položiek 1. – 5.  
(PODĽA PODROBNEJ TABUĽKY NA VÝPOČET CENY PREDMETU ZÁKAZKY) upravenú smerom nadol až do ukončenia 
elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky za dodanie predmetu zákazky v eurách vrátane DPH automatizovaným 
vyhodnotením. Podrobné ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti 
súťažných podkladov C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA. 

6 Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý ponúkol za dodanie predmetu zákazky 
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu                   
ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto verejnej súťaži neuspejú. 
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Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky z hľadiska ceny sú : 
 
 cena  predmetu obstarávania – (T1)                                        4  %                  
 cena  predmetu obstarávania – (T2)                                        5  % 
 cena  predmetu obstarávania – (T3)                                      32  % 
 cena  predmetu obstarávania – (T4)                                      13  % 
 cena  predmetu obstarávania – (T5)                                        1  %            
CENA   celková s týmto možným počtom %-nych bodov:   55 %    
                   
Počet % za cenu predmetu obstarávania bude pridelený predloženej ponuke podľa nasledovného výpočtu : 
 

          najnižšia cena T1  
- počet %      (1)   =  ---------------------------------  x 4 % 

                          cena danej ponuky T1                                                                  
 
 

            najnižšia cena T2 
- počet %      (2)    =  ---------------------------------  x 5 % 
                                 cena danej ponuky   T2                                                               
 

             najnižšia cena T3 
- počet %      (3)    =  ---------------------------------  x 32 % 
                                  cena danej ponuky   T3                                                               
 

             najnižšia cena T4 
- počet %      (4)    =  ------------------------- -------- x 13 % 
                                  cena danej ponuky  T4                                                                
 

             najnižšia cena T5 
- počet %       ( 5)   =  --------------------------------  x 1 % 
                                   cena danej ponuky  T5                                                                
------------------------------------------------------------------------------ 
CENA   celková s týmto možným počtom %-nych bodov:       55 %      
 
 
(1) -(5) – poradové čísla modelov, ktoré sú súťažené 
T1 – letné čierne poltopánky pánske 
T2 – čierne poltopánky pánske 
T3 – vysoká obuv vzor 2007 
T4 – vysoká obuv letná 
T5 – vysoká obuv pre čestnú jednotku  
- „najnižšia cena“ sa chápe ako najnižšia cena, ktorá sa vysúťaží za každú položku cez aukciu  
- „cena danej ponuky“ je cena, ktorú dá do aukcie konkrétny záujemca ( ktorá nemusí byť najnižšia )  
- % za jednotlivé položky boli vypočítané na základe váženého priemeru z predpokladanej ceny a množstva predmetu 
zákazky za každú položku 
 
 
Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky z hľadiska dodacej lehoty je počet dní : 
                  
Počet % na základe počtu dní dodania predmetu obstarávania bude pridelený predloženej ponuke podľa nasledovného 
výpočtu: 
 

                najnižší počet dní zo všetkých ponúk 
 - počet %          =  ----------------------------------------------------------------------  x 20 % 

                            počet dní danej ponuky konkrétneho záujmencu                                                                  
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Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky na základe preferovaných parametrov sú najlepšie  hodnoty : 
                  
hodnota parametra – (P1)                            5  %                   
hodnota parametra – (P2)                            5  % 
hodnota parametra – (P3)                            5  % 
hodnota parametra – (P4)                            5  % 
----------------------------------------------------------------- 
Celkový možný počet  %-nych bodov:       20  %    
                  
Počet bodov podľa jednotlivého parametra predmetu obstarávania bude pridelený predloženej ponuke podľa 
nasledovného výpočtu: 
 

    dosiahnutý  parameter z ponuky uchádzača P1 
P1- počet %      =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     x 8 % 

                                  najlepší predložený parameter  P1                                                 
 
 

     dosiahnutý  parameter z ponuky uchádzača P2 
P2- počet %      =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    x 5 % 

                                    najlepší predložený parameter  P2                                             
 
   

     dosiahnutý  parameter z ponuky uchádzača P3  
P3- počet %      =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 7 % 

                                     najlepší predložený parameter  P3                                          
 
 

     dosiahnutý  parameter z ponuky uchádzača P4   
P4- počet %      =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  x 5 % 

                                     najlepší predložený parameter  P4                                                                    
 

Celkový možný počet  %-nych bodov:                     25  %    
 
 
P1 – P4 – preferované parametre, ktoré sú v súťažných podkladoch označené u položiek T3 a T4 
 
P1 – odolnosť proti odieraniu za sucha ( min. 400.000 cyklov bez poškodenia ) u položky T3 
P2 – odolnosť proti prieniku vody ( min. 5000 mbarov ) bez prieniku u položky T3  
P3 - odolnosť proti odieraniu za sucha ( min. 200.000 cyklov bez poškodenia ) u položky T4 
P4 - priepustnosť vodných pár Ret ( min. 10 m²Pa/W ) u položky T4 
 
 
 
   Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet percentuálnych bodov.  
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané súčtom pridelených % zo všetkých  3 skupín  ( cena + termín dodávky + 
preferované parametre). Najvýhodnejšia ponuka bude tá, ktorá získa najvyšší počet %-nych bodov. Najvyšší možný 
počet %-nych bodov je 100.  
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

 
 
Údaje:  Obchodné meno uchádzača   ...................................................................................... 
             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ...................................................................................... 
                (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií  

Cena celkom za celý predmet zákazky v eurách vrátane DPH: 

Uchádzač uvedie cenu za predpokladané množstvo spolu z priloženej uchádzačom vyplnenej 
tabuľky (položky 1. – 5.) 

 

Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v dňoch 
 

Preferenčné hodnoty vybraných parametrov 
 

 
Uchádzač k svojmu návrhu na plnenie kritérií – najnižšia cena priloží formulár „PODROBNÁ TABUĽKA 
VÝPOČTU CENY PREDMETU ZÁKAZKY, LEHOTA DODANIA A PREFERENČNÉ PARAMETRE“. 
Vstupnými údajmi do elektronickej aukcie bude iba cena skladajúca sa z položiek 1. – 5. z „Tabuľky výpočtu 
ceny“ podľa vzoru priloženého k tejto časti súťažných podkladov. Lehota dodania predmetu zákazky 
a preferenčné hodnoty parametrov sú nesúťažnými kritériami v elektronickej aukcii. 
 
Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 
 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača: 
 
Meno a priezvisko : ........................................... 
telefónne číslo: .................................................. 
e-mail: ................................................................ 
 

 

 

 

V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
        vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača 
 
Poznámka: 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  za každého člena 
skupiny dodávateľov) 
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PODROBNÁ TABUĽKA VÝPOČTU CENY PREDMETU ZÁKAZKY, LEHOTA DODANIA A PREFERENČNÉ PARAMETRE 
 
TABUĽKA VÝPOČTU CENY: 

Pol. Názov tovaru  
Merná 

jednotka  

Jednotková 
cena za pár  
v  EUR bez 

DPH 

Predpokladané 
množstvo na 

štyri roky  

Celková cena 
spolu v EUR 

bez DPH 

Celková cena 
spolu vrátane 

DPH 

 
 

Max. 
počet 
bodov 

1. 
Letné čierne 
poltopánky 
pánske 

pár  3200    
 

4 

2. 
Čierne 
poltopánky 
pánske 

pár 
 3500    

 
5 

3. 
Vysoká obuv vzor 
2007 

pár 
 7620    

 
34 

4. 
Vysoká obuv 
letná 

pár 
 2900    

 
10 

5. 
Vysoká obuv pre 
čestnú jednotku 

pár 
 45    

 
2 

Celková cena     
 

55 
 

 
LEHOTA DODANIA: 

Špecifikácia 
 

Počet dní Maximálny počet bodov 

 
Lehota dodania 

  
                                  20 

 
PREFERENČNÉ PARAMETRE: 

Pol. Parameter  Požadovaná hodnota  Vybraný z modelu 

 
 

Max. počet 
bodov 

1. 
Odolnosť proti odieraniu 
základnej textilnej 
podšívky 

bez poškodenia 
za sucha min. 400.000 cyklov 
za vlhka min.  100.000 cyklov 

Vysoká obuv vzor 2007  
 

8 

2. 
Odolnosť proti prieniku 
vody základnej textilnej 
podšívky  

 
min. 5000 mbar Vysoká obuv vzor 2007 

 
5 

3. 
Odolnosť proti odieraniu 
základnej textilnej 
podšívky  

za sucha min. 200.000 cyklov 
za vlhka min.    50.000 cyklov Vysoká obuv letná 

 
7 

4. 
Priepustnosť vodných 
pár Ret základnej 
textilnej podšívky 

 
min. 10 m²Pa/W Vysoká obuv letná  

 
5 

Splnenie parametrov:  
 

25 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

1.1 Predmetom zákazky je dodávka ochrannej obuvi podľa nasledovnej špecifikácie: 

Čierne poltopánky pánske                                                              
    Čierne poltopánky pánske sú určené na celoročné používanie k služobnej a spoločenskej rovnošate počas celého 
roka aj v prostredí, kde je možnosť tvorby elektrostatického náboja na ošatení. 
 
Popis výrobku 
Čierne poltopánky pánske sú antistatickou obuvou derbového strihu s gumovou podošvou. Musia byť vyhotovené 
v čiernej farbe – celousňové. Zapínanie musí byť riešené šnurovaním cez 8 krúžkov na polpáre. Na zadných dieloch 
musí byť našitá pätička a šitím vytvorený golierik. Horný obvodový okraj okolo nohy musí byť vytvorený prehýbaním s 
bandážovaním polyuretanovou penovou výplňou. Na zadných dieloch môže byť ozdobné šitie. Zvršok musí byť 
pripevnený k spodku lepením. Podošva musí byť z antistatickej gumy s dezénom podľa prílohy č. 1. 
Posúdenie zhody je nutné urobiť v zmysle § 12, odst. 3 písm. b zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu základných a vybraných 
požiadaviek overených podľa EN ISO 20344, ako aj iných noriem uvedených v ďalšom.  
Vrchový materiál:      ( priehlavok, zadné diely, pätička, jazyk ) hovädzinová useň korigovaná,  
                                    chromitá, hrúbka 1,5- 1,7 mm 
Vnútorné materiály:  ( podšívka zadných dielov ) bravčovicová useň, chromitá, hrúbka  0,8-1,0 mm 
                                    ( podšívka priehlavku  )  textilný materiál na báze PES alebo PAD 
                                    ( podšívková pätička – antislip ) materiál na báze netkanej textílie, hrúbka 0,8-1,0 mm,  
Napínacia stielka:       netkaný textil, hrúbka min. 2,0 mm 
Vkladacia stielka:        tvarovaná, min. 2 vrstvová, antibakteriálna 

  Šnurovadlo:         okrúhle, 70 % PES a 30% bavlna  
Podošva:                      gumová, antistatická s  dezénom 
Veľkostný sortiment:  25  25,5  26  26,5  27  27,5   28   28,5   29  29,5  30  30,5  31   32    
Značenie výrobkov: Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE ako aj označenie v súlade 

s normou EN ISO 20347, veľkostné číslo, výrobca (prípadne výrobca aj dovozca), typ 
výrobku, rok a najmenej štvrťrok výroby, symboly FO, SRA, ako aj kategória O1, ktoré 
znamenajú, že topánky spĺňajú dodatočné požiadavky uvedených noriem. 

Balenie: Obuv musí byť balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 10 párovom kartóne. Pri obuvi 
musí byť pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania 
a ošetrovania obuvi. 

 Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo. 
                       

Požiadavky na kompletnú obuv: 

Parameter Požiadavka Norma 

Oblasť päty uzavretá päta EN ISO 20347, čl.5.2.3 

Konštrukcia ak je použitá napínacia stielka, nesmie 
byť odstrániteľná bez poškodenia 

EN ISO 20347, čl. 5.3.1.1 

Špeciálne ergonomické 
vlastnosti 

všetky odpovede musia byť pozitívne  EN ISO 20344, čl. 5.1 

Stanovenie pevnosti spoja 
medzi zvrškom a podošvou 

min. 4,5 N/mm EN ISO 20344, čl. 5.2 
 

Elektrické vlastnosti kompletnej 
obuvi – antistatická obuv (A) 

Odpor musí byť väčší ako  
100 kOhm a rovný alebo menší ako  
1000 MOhm 

EN ISO 20344, čl. 5.10 

Odolnosť proti šmyku (SRA) 
- podmienka A 
- podmienka B 

koeficient  trenia: 
min. 0,28 
min. 0,32 

EN ISO 20344, čl. 5.11 

Absorpcia energie v oblasti päty 
(E) 

min. 35 J EN ISO 20344, čl. 5.14 

 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 23/55 

Materiály 
Technické údaje pre vrchovú hovädzinovú useň korigovanú, chromitú (priehlavok, zadné diely, pätička, jazyk ) 
Požiadavky na základný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka 1,6 + 0,1 mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní    

min. 130 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 2,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficientu vodnej 
pary                           

min. 25 mg/cm²                         
 

EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodné-ho 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 0,7 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných v 
dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre podšívkovú bravčovicovú useň, chromitú ( podšívka zadných dielov ) 
Požiadavky na základný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba tmavošedá   

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 30 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                           min. 50 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre kombinačný podšívkový textilný materiál ( podšívka priehlavku ) 
Podšívka musí byť z textilného úpletového materiálu na báze PES alebo PAD. 
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna alebo šedá  

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 20 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 30,0 mg/cm2                         EN ISO 20344, čl. 6.8 
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Odolnosť proti oderu 
 

bez dier 
za sucha min. 25.600 cyklov 
za vlhka min. 12.800 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
Technické údaje pre kombinančný podšívkový netkaný textilný materiál ( podšívková pätička ) 
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá   

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 30 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 50,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie odolnosti proti 
odieraniu 
 

bez dier 
za sucha   51.200 cyklov 
za mokra  25.600 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
Technické údaje pre opätok 
Na báze vláknitej usne alebo netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre tužinku 
Na báze netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre výplň golierika 
Polyuretánová pena 
 
Technické údaje pre napínaciu stielku 
Napínacia stielka musí byť z netkaného textilu. 
Požiadavky na materiál napínacej stielky: 
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Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Hrúbka min. 2,0 mm EN ISO 20344, čl. 7.1 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90% z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
Technické údaje pre podošvu 
Podošva musí byť z antistatickej gumy s dezénom podľa prílohy č.1. Pre veľkostné čísla, ktoré budú zažiadané mimo 
stanovený veľkostný sortiment je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými fyzikálno-mechanickými 
vlastnosťami. 
Požiadavky na materiál podošvy: 

Parameter materiálu  Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna   

Hustota 1,20 + 0,05 g/cm³ STN 62 1405 

Hrúbka a dezén podošiev  
Hrúbka d1  
Výška dezénu d2 

 
 min. 5,0 mm 
 min. 3,5 mm 

EN ISO 20344, čl. 8.1  
 

Stanovenie pevnosti pri 
pretrhnutí  

min. 8 kN/m                                  EN ISO 20344, čl. 8.2 

Odolnosť proti odieraniu max. 140 mm³ EN ISO 20344, čl. 8.3 

Stanovenie odolnosti proti 
ohýbaniu 

max. 2 mm po 30.000 cykloch                EN ISO 20344, čl. 8.4 

Odolnosť proti pohonným 
látkam ( FO ) 

max. 12 % EN ISO 20344, čl. 8.6.1 

 
Technické údaje pre krúžky  
Počet: 16 ks/pár 
 
Technické údaje pre šnurovadlo do topánok okrúhle 
Materiál: 70 % PES a 30% bavlna 
Farba: čierna 
Dĺžka: min. 80 cm 
Ukončenie: Celuloid min. 10 mm 
  
Antistatická páska  
Môže byť použitá textilná páska s vodivými vláknami pre zabezpečenie antistatických vlastností topánok. 
 
Technické údaje pre vkladaciu stielku 
tvarovaná, min. 2 vrstvová, antibakteriálna 
Požiadavky na vkladaciu stielku: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá alebo čierna  

Odolnosť proti odieraniu bez dier 
za sucha min. 25.600 cyklov 
za mokra min. 12.800 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90 % z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
Technické údaje pre šijací materiál 
Vrchné nite: PES alebo PAD 
Farba: čierna 
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Letné čierne poltopánky pánske                                                  
    Letné čierne poltopánky pánske sú určené na celodenné nosenie počas suchých a teplých dní  roka k rovnošate aj v 
prostredí, kde je možnosť tvorby elektrostatického náboja na ošatení. 
 
Popis výrobku 
            Letné čierne poltopánky pánske sú antistatickou obuvou derbového strihu s gumovou podošvou. Musia byť 
vyhotovené v čiernej farbe – celousňové. Zapínanie musí byť riešené šnurovaním cez 8 krúžkov na polpáre. Na zadných 
dieloch musí byť našitá pätička a šitím vytvorený golierik. Horný obvodový okraj okolo nohy musí byť vytvorený 
prehýbaním s bandážovaním polyuretánovou penovou výplňou. Priehlavok v časti priehlavku, ako aj zadné diely musia 
mať ozdobnú perforáciu, ktorá môže byť obšitá ozdobným šitím. Po stranách priehlavku v klenkovej časti musia byť 
z vonkajšej i vnútornej strany 4 podlhovasté štrbiny, ktoré umožňujú vetranie nohy. Zvršok musí byť pripevnený k spodku 
lepením. Podošva musí byť z antistatickej gumy s dezénom podľa prílohy č. 1.  
            Posúdenie zhody je nutné urobiť v zmysle § 12, odst. 3 písm. b zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu základných 
a vybraných požiadaviek overených podľa EN ISO 20344, ako aj iných noriem uvedených v ďalšom.  
 
Vrchový materiál:  ( priehlavok, zadné diely, pätička, jazyk) hovädzinová korigovaná useň,  
                                 chromitá, hrúbka 1,5- 1,7 mm,  
Vnútorné materiály: ( podšívka zadných dielov ) bravčovicová useň, chromitá, hrúbka  
                                   0,8-1,0 mm,  
                                   ( podšívková pätička - antislip ) materiál na báze netkanej textílie, hrúbka 0,8-1,0 mm,   
                                  výstuž priehlavku v oblasti perforácie, netkaný textil  
Napínacia stielka:     netkaný textil, hrúbka min. 2,0 mm 
Vkladacia stielka:      tvarovaná, min. 2 vrstvová, antibakteriálna 
Šnurovadlo:               okrúhle, 70% PES a 30% bavlna 
Podošva: gumová, antistatická s dezénom 
Veľkostný sortiment:   25  25,5  26   26,5  27  27,5  28  28,5  29   29,5  30   30,5  31   32   
Značenie výrobkov: Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE ako aj označenie v súlade 

s normou EN ISO 20347, typ výrobku, rok a najmenej štvrťrok výroby, symboly FO, SRA, ako 
aj kategória O1, ktoré znamenajú, že topánky spĺňajú požiadavky uvedených noriem.   

Balenie: Obuv musí byť balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 10 párovom kartóne. Pri obuvi 
musí byť pribalený informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania 
a ošetrovania obuvi. 

 Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo. 
                       
Požiadavky na kompletnú obuv: 

Parameter Požiadavka Norma 

Oblasť päty uzavretá päta EN ISO 20347, čl.5.2.3 

Konštrukcia ak je použitá napínacia stielka, nesmie 
byť odstrániteľná bez poškodenia 

EN ISO 20347, čl. 5.3.1.1 

Špeciálne ergonomické 
vlastnosti 

všetky odpovede musia byť pozitívne  EN ISO 20344, čl. 5.1 

Stanovenie pevnosti  
spoja medzi zvrškom a 
podošvou 

min. 4,5 N/mm EN ISO 20344, čl. 5.2 
 

Elektrické vlastnosti 
kompletnej obuvi – 
antistatická obuv (A) 

Odpor musí byť väčší ako  
100 kOhm a rovný alebo menší ako  
1 000  MOhm 

EN ISO 20344, čl. 5.10 

Odolnosť proti šmyku (SRA) 
- podmienka A 
- podmienka B 

Koeficient  trenia: 
 
min. 0,28 
min. 0,32 

EN ISO 20344, čl. 5.11 

Absorpcia energie v oblasti 
päty (E) 

min. 35 J EN ISO 20344, čl. 5.14 
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Materiály 
Technické údaje pre vrchovú hovädzinovú useň korigovanú, chromitú ( priehlavok, zadné diely, pätička, jazyk ) 
Požiadavky na základný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka 1,6 + 0,1 mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti v ďalšom 
trhaní   

min. 130 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 2,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficientu vodnej 
pary                          

min. 25 mg/cm²                         
 

EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 
0,7 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných v 
dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre základnú podšívkovú bravčovicovú useň, chromitú ( podšívka zadných dielov ) 
Požiadavky na základný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba tmavošedá   

Stanovenie pevnosti v ďalšom 
trhaní  

min. 35 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                           min. 50,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš  
0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre kombinančný podšívkový syntetický netkaný materiál ( podšívková pätička ) 
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá   

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 30 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 50,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 
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Stanovenie odolnosti proti 
odieraniu 
 

bez dier 
za sucha   51.200 cyklov 
za mokra  25.600 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

Technické údaje pre výstuž priehlavku v oblasti perforácie 
Netkaný textil 
 
Technické údaje pre výplne v oblasti golierika 
Polyuretánová pena. 
 
Technické údaje pre opätok 
Na báze vláknitej usne alebo netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre tužinku 
Na báze netkanej textílie napustenej umelou hmotou alebo prírodného materiálu, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre napínaciu stielku  
Napínacia stielka musí byť z netkaného textilu. 
Požiadavky na materiál napínacej stielky: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Hrúbka min. 2,0 mm EN ISO 20344, čl. 7.1 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90% z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
Technické údaje pre podošvu 
Podošva musí byť z antistatickej gumy s dezénom  podľa prílohy č. 1. Pre veľkostné čísla, ktoré budú zažiadané mimo 
stanovený veľkostný sortiment, je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými fyzikálno-mechanickými 
vlastnosťami. 
Požiadavky na materiál podošvy: 

Parameter materiálu  Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna   

Hustota 1,20 + 0,05 g/cm³ STN 62 1405 

Hrúbka a dezén podošiev  
Hrúbka d1  
Výška dezénu d2 

 
 min. 5,0 mm 
 min. 3,5 mm 

EN ISO 20344, čl. 8.1  
 

Stanovenie pevnosti pri 
pretrhnutí  

min. 8 kN/m                                  EN ISO 20344, čl. 8.2 

Odolnosť proti odieraniu max. 140 mm³ EN ISO 20344, čl. 8.3 

Stanovenie odolnosti proti 
ohýbaniu 

max. 2 mm po 30.000 cykloch                EN ISO 20344, čl. 8.4 

Odolnosť proti pohonným 
látkam ( FO ) 

max. 12 % EN ISO 20344, čl. 8.6.1 
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Technické údaje pre krúžky  
Počet: 16 ks/pár 
 
Technické údaje pre šnurovadlo do topánok okrúhle 
Materiál: 70 % PES  a 30% bavlna 
Farba: čierna 
Dĺžka: min. 80 cm 
Ukončenie: Celuloid min. 12 mm 
 
Antistatická páska  
Môže byť použitá textilná páska s vodivými vláknami pre zabezpečenie antistatických vlastností topánok. 
 
Technické údaje pre vkladaciu stielku 
tvarovaná, min. 2 vrstvová, antibakteriálna 
Požiadavky na vkladaciu stielku: 
 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá alebo čierna  

Odolnosť proti odieraniu bez dier 
za sucha min. 25.600 cyklov 
za mokra min. 12.800 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90 % z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

Technické údaje pre šijací materiál 
Vrchné nite:  PES alebo PAD 
Farba: čierna 
 
Vysoká obuv vzor 2007                                       
 Vysoká obuv vzor 2007 sú topánky určené na celodenné nosenie počas chladných dní roka a pre výkon služby 
v teréne. 
 
Popis výrobku: 
    Vysoká obuv vzor 2007 je obuv polosárová, priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania, vyhotovená 
z kombinácie hovädzinových chromitých usní v čiernej farbe s gumovou podošvou. V hornom obvodovom okraji musí 
byť našitý golierik s perforáciou. Zadné diely obuvi musia byť zošité na šev a rozošité s lemovkou. V pätnej časti musí 
byť našitá tvarovaná pätička s tlmiacou prešitou mäkkou vložkou, ktorá umožňuje ľahšie ohýbanie obuvi. Jazyk musí byť 
našitý na priehlavku a zadných dieloch. Šnurovací systém musí tvorený u polpáru obuvi 10 ks očiek, 2 ks háčikov na 2 
nity a  4 ks háčikov v hornej časti sáry. Zvršok musí byť bandážovaný penovými výplňami a výstužnými materiálmi 
s perforáciami. Vnútorná časť zvršku musí byť tvorená podšívkovou „papučou“ z dvoch materiálov s polopriepustnou 
ePTFE membránou. Všetky spoje tejto podšívky musia byť prekryté prilepenou hydrofóbnou páskou tak, aby sa 
nevytvorili miesta s možnosťou prieniku vody zvonku. Obuv musí byť odolná proti prieniku vody. Zvršok musí byť 
pripevnený  k spodku lepením. Podošva musí byť z gumy s dezénom podľa prílohy č. 2. Podošva tlmí nárazy nohy pri 
chôdzi.   
    Posúdenie zhody je nutné urobiť v zmysle § 12, odst. 3 písm. b zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu základných a vybraných 
požiadaviek overených podľa EN ISO 20344, ako aj iných noriem uvedených v ďalšom.  
 
Vrchný  materiál:      ( priehlavok, zadné diely, pätička, vystuženie jazyka) hydrofóbna   
                                     hovädzinová useň, chromitá, hrúbka 2,2 – 2,4 mm,  
                                     (golierik, jazyk, vložka pätičky) hydrofóbna hovädzinová useň   
                                 chromitá, Nappa, hrúbka 1,2 – 1,4 mm,  
Podšívkový materiál:  pletenina a netkaný textil na báze PES/PAD, oba s polopriepustnou  
                                      membránou na báze ePTFE 
Výplne:                        polyuretánová pena, pena PP alebo PE s perforáciou 
Výstuže:                      netkaná textília s perforáciou 
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Spodná výstuž (stielka): plastický materiál vstreknutý medzi vrstvu netkanej textílie, hrúbka  
                                        stielky 2 - 4 mm,  
Izolačná časť spodku:  pena z polyolefínu/EVAC v hrúbke min. 4 mm nalepená na výstuži    
Podošva:                      kompaktná guma s dezénom,  
Vkladacia stielka:         tvarovaná, s PAD alebo PES textilným polepením, antibakteriálna 
Šnurovadlo:                 PES alebo PAD, hydrofóbne 
Krúžky, háčky:             nehrdzavejúce 
Veľkostný sortiment:    25  26  26,5  27  27,5  28  28,5  29  29,5  30   30,5  31  32    
Značenie výrobkov: Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE ako aj označenie v súlade 

s normou EN ISO 20347, veľkostné číslo, výrobca (prípadne výrobca aj dovozca), typ 
výrobku, rok a nejmenej štvrťrok výroby, symboly CI, E, WR, WRU, FO, SRA, ako aj kategória 
OB, ktoré znamenajú, že topánky spĺňajú požiadavky uvedených noriem. 

Balenie: Obuv je balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom kartóne. Pri obuvi je pribalený 
informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi. 

 Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo. 
 
Požiadavky na obuv: 

Parameter Požiadavka Norma 

Výška zvršku (VČ 28/42 ) 200 + 5 mm                    EN ISO 20344, čl. 6.2 

Oblasť päty uzavretá päta EN ISO 20347, čl. 5.2.3 

Konštrukcia  ak je použitá napínacia stielka, 
nesmie byť odstrániteľná bez 
poškodenia 

EN ISO 20347, čl. 5.3.1.1 

Špeciálne ergonomické vlastnosti všetky odpovede musia byť 
pozitívne  

EN ISO 20344, čl. 5.1 

Stanovenie pevnosti spoja medzi 
zvrškom a podošvou 

min. 6 N/mm EN ISO 20344, čl. 5.2 

Odolnosť proti šmyku (SRA) 
- podmienka A 
- podmienka B 

Koeficient trenia 
 
min. 0,28 
min. 0,32 

EN ISO 20344, čl. 5.11 

Izolácia podošvového kom-plexu 
proti chladu ( CI ) 

max. 6oC EN ISO 20344, čl. 5.13 

Absorbcia energie v oblasti päty ( 
E ) 

min. 30 J EN ISO 20344, čl. 5.14 

Odolnosť proti vode ( WR ) bez prieniku  EN ISO 20344, čl. 5.15 

Celý komplex zvršku-priepustnosť 
a koeficient vodnej pary 

min. 2,0 mg/cm².h        
min. 30 mg/cm²                         
        

EN ISO 20344, čl. 6.6, 6.8 

 
Materiály 
Technické údaje pre základnú vrchovú hydrofóbnu hovädzinovú useň, chromitú (priehlavok, zadné diely a pätička) 
Požiadavky na základný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka   2,2-2,4 mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní    

min. 150 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficientu vodnej 
pary                           

min. 30,0 mg/cm²                         
 

EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 
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V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 
0,7. 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných v 
dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre kombinačnú hydrofóbnu hovädzinovú useň, chromitú, Nappa ( jazyk, golierik a vložka 
pätičky) 
Požiadavky na kombinačný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka – nappa 1,3 + 0,1 mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 40 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 30,0 mg/cm²                        EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 
0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných v 
dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre základné textilné podšívky ( priehlavok, zadný diel ) 
Prvá vrstva podšívky je tvorená netkaným textilným materiálom na báze PAD, podšívka s polopriepustnou membránou 
na báze ePTFE. 
Požiadavky na základný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá  

Hrúbka 1,9 + 0,1 mm EN ISO 5084 

Plošná hmotnosť 340 + 10 g/m² EN 12 127 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 35 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                           min. 40,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Odolnosť proti odieraniu  bez poškodenia 
za sucha min. 400.000 cyklov 
za vlhka min. 100.000 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Odolnosť proti prieniku vody  min. 5000 mbar EN 20 811 

Tepelná izolácia Rct max. 48. 10-³ m²K/W  EN 31 092 

Priepustnosť vodných pár Ret  
min. 14 m²Pa/W 

 EN 31 092 
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Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
Technické údaje pre kombinačné textilné podšívky ( jazyk ) 
Prvá vrstva podšívky je tvorená úpletovým textilným materiálom na báze PES/PAD, podšívka s polopriepustnou 
membránou na báze ePTFE. 
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá  

Hrúbka 1,85 + 0,1 mm EN ISO 5084 

Plošná hmotnosť 340 + 10 g/m² EN 12 127 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 35 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 40,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Odolnosť proti odieraniu  bez poškodenia 
za sucha min. 150.000 cyklov 
za vlhka min.   50.000 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Odolnosť proti prieniku vody  min. 5000 mbar EN 20 811 

Tepelná izolácia Rct max. 57.10-³ m²K/W  EN 31 092 

Priepustnosť vodných pár Ret  
min. 14 m²Pa/W 

 EN 31 092 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

Technické údaje pre výplne v oblasti jazyka a golierika  
Polyuretánová pena s otvorenými pórmi 
 
Technické údaje pre opätok 
Na báze vláknitej usne alebo netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre tužinku 
na báze netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
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Technické údaje pre spodnú výstuž - stielku 
Spodná výstuž, ako napínacia stielka, ktorá musí byť z plastického materiálu (PE, PP ) vstreknutého medzi vrstvy 
netkanej textílie, hrúbka 2 – 4 mm. Izolačná výplň stielky z peny  
z  PE alebo EVAC, v hrúbke min. 4 mm, ktorá je nalepená na vrchnej časti výstuže. 
 
Technické údaje pre podošvu 
Podošva musí byť z gumy s dezénom podľa prílohy č. 2. Pre veľkostné čísla, ktoré budú zažiadané mimo stanovený 
veľkostný sortiment je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. 
Požiadavky na materiál podošvy: 

Parameter materiálu  Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna   

Hustota 1,15 + 0,05 g/cm³ STN 62 1405 

Tvrdosť 65 + 5 ShA STN 62 1431 

Hrúbka podošvy d1 min. 4 mm EN ISO 20344, čl. 8.1 

Výška dezénu d2 min. 5 mm EN ISO 20344, čl. 8.1 

Stanovenie pevnosti pri 
pretrhnutí  

min. 10 kN/m                                  EN ISO 20344, čl. 8.2 

Odolnosť proti odieraniu 
 

max. 130 mm³ EN ISO 20344, čl. 8.3 

Stanovenie odolnosti proti 
ohýbaniu 

max. 1 mm po 30.000 cykloch                EN ISO 20344, čl. 8.4 

Odolnosť podošvy proti 
pohonným látkam 

max. 6,0 % EN ISO 20344, čl. 8.6.1 
 

Technické údaje pre očká 
Počet: 20 ks/pár 
Povrchová úprava:  staromeď alebo min. rovnocenná 
 
Technické údaje pre háčiky na 2 nity 
Počet: 4 ks/pár 
Povrchová úprava:  staromeď alebo min. rovnocenná 
 
Technické údaje pre háčiky 
Počet: 8 ks/pár 
Povrchová úprava:  staromeď alebo min. rovnocenná 
 
Technické údaje pre šnurovadlo  do topánok 
Materiál: PES alebo PAD, hydrofóbne 
Farba: čierna 
Dĺžka: min. 170 cm  
Ukončenie: Celuloid min. 10 mm 
 
Technické údaje pre vkladaciu stielku 
Antibakteriálna stielka, min. 2 vrstvová, na báze netkanej textílie 
Požiadavky na vkladaciu stielku: 
 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá alebo čierna  

Odolnosť proti odieraniu bez dier 
za sucha min. 25.600 cyklov 
za mokra min. 12.800 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90 % z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 
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Technické údaje pre výstuže zvršku a výstuže pod očká 
Bežne dostupné výstužné hydrofóbne materiály na báze umelej hmoty a netkanej textílie 
Technické údaje pre šijací materiál 
Vrchné nite: PES alebo PAD, hydrofóbne 
Farba: čierna 
 
Vysoká obuv letná                                                    
Vysoká obuv letná sú topánky určené na celodenné nosenie počas suchých a letných dní roka a pre výkon služby 
v teréne.  
 
Popis výrobku 
Vysoká obuv letná je obuv priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania, vyhotovená z kombinácie 
hydrofóbnych hovädzinových chromitých usní v čiernej farbe, s gumenou podošvou s EVA medzipodošvou. Priehlavok 
s predĺženou podkrúžkovou časťou musí byť našitý na predĺženú vrchovú pätičku, ktorá je zložená z vnútornej a 
vonkajšej časti a vložku zadných dielov. Oba dielce vrchovej pätičky sú v pätnej časti prekryté tvarovaným zadným 
pásikom. Nad tvarovaným pásikom musí byť tlmiaca vložka z mäkkého usňového materiálu, ktorá je všitá medzi vrchovú 
pätičku a hornú obvodovú časť. Golierik spolu s hornou časťou podkrúžkov zvršku vytvára integrálnu súčasť, v ktorej je 
všitá vložka členka.  Našitý  golierik môže mať perforácie. Priehlavok a zadný diel musí byť v dolnej časti prišitý 
k mäkkému jazyku, ktorý je vybavený dvoma výstuhami. Šnurovací systém musí byť tvorený u polpáru obuvi 14 kusmi 
šnurovacích očiek/háčikov. Zvršok musí byť bandážovaný výplňami z polyuretánovej peny a vybavený výstužnými 
materiálmi. Vnútorná časť zvršku musí byť tvorená podšívkou z materiálu s polopriepustnou ePTFE membránou, ktorá je 
spracovaná technológiou  „bottom fil“, t.j. spodok napnutej podšívky je prekrytý špeciálnym polyuretánovým nánosom. 
Všetky spoje tejto podšívky musia byť prekryté prilepenou hydrofóbnou páskou tak, že nie je možnosť prieniku vody 
zvonku do vnútra obuvi. Vnútorná časť podšívkového golierika a horná časť podšívky jazyka musí byť z priedušného 
textilného materiálu. Topánky musia byť odolné proti prieniku vody. Zvršok musí byť pripevnený k spodku lepením. 
Podošva musí byť s dezénom podľa prílohy č. 3 a má tlmiť nárazy nohy pri chôdzi.   
Posúdenie zhody je nutné urobiť v zmysle § 12, odst. 3 písm. b zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu základných a vybraných 
požiadaviek overených podľa EN ISO 20344, ako aj iných noriem uvedených v ďalšom.  
 
Vrchný  materiál:       (priehlavok, zadné diely, vrchová pätička, golierik, vystuženie jazyka,   
                                     vložka zadného dielu, vložka členka, zadný pásik) hydrofóbna   
                                     hovädzinová useň, chromitá, hrúbka 2,0 – 2,2 mm  
                                     ( vložka pätičky, jazyk ) hydrofóbna hovädzinová useň Nappa, chromitá,  
                                     hrúbka 1,2-1,4 mm  
Podšívkový materiál: úpletový textil na báze PES/PAD s polopriepustnou membránou na báze  
                                      ePTFE,  
Výplne:                        polyuretánová pena 
Výstuže:                      netkaná textília  
Napínacia stielka:       netkaný textil, hrúbka min. 2,0 mm 
Podošva:                     gumová s dezénom, s medzipodošvou z EVA,  
Vkladacia stielka:        tvarovaná, s PAD alebo PES textilným polepením,  
                                      antibakteriálna 
Šnurovadlo:                PES alebo PAD, hydrofóbne  
Očká, príp. háčiky       nehrdzavejúce 
Veľkostný sortiment:    25  26  26,5  27  27,5  28  28,5  29  29,5  30  30,5  31  32    
Značenie výrobkov: Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE ako aj označenie v súlade 

s normou EN ISO 20347, veľkostné číslo, výrobca (prípadne výrobca aj dovozca), typ 
výrobku, rok a nejmenej štvrťrok výroby, symboly WR, WRU, FO, SRA, E ako aj kategória 
OB, ktoré znamenajú, že topánky spĺňajú požiadavky uvedených noriem. 

Balenie: Obuv je balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom kartóne. Pri obuvi je pribalený 
informačný návod od výrobcu o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi. 

 Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi a veľkostné číslo. 
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Požiadavky na kompletnú obuv: 

Parameter Požiadavka Norma 

Výška zvrška (VČ 42/28  )        165 + 10 mm                    EN ISO 20344, čl. 6.2 

Oblasť päty uzavretá päta EN ISO 20347, čl. 5.2.3 

Konštrukcia  ak je použitá napínacia stielka, 
nesmie byť odstrá-niteľná bez 
poškodenia 

EN ISO 20347, čl. 5.3.1.1 

Špeciálne ergonomické vlastnosti všetky odpovede musia byť 
pozitívne  

EN ISO 20344, čl. 5.1 

Stanovenie pevnosti spoja medzi 
zvrškom a podošvou 

min. 4 N/mm EN ISO 20344, čl. 5.2 

Odolnosť proti šmyku (SRA) 
- podmienka A 
- podmienka B 

koeficient trenia: 
min. 0,28  
min. 0,32  

EN ISO 20344, čl. 5.11 

Absorbcia energie v päte (E) min. 25 J EN ISO 20344, čl. 5.14 

Kompletná obuv – odolnosť proti 
vode ( WR ) 

musí vyhovovať norme EN ISO 20344, čl. 5.15 

Celý komplex zvršku-priepustnosť 
a koeficient vodnej pary 
 

min. 1,8 mg/cm2.h        
min. 20 mg/cm2                         
        

EN ISO 20344, čl. 6.6, 6.8 

Podošva- výška dezénu výška dezénu musí byť min. 
podľa normy 

EN ISO 20344, čl. 8.1 

 
Materiály 
 
Technické údaje pre základnú hydrofóbnu vrchovú hovädzinovú useň, chromitú (priehlavok, zadné diely, pätička, 
zadný pásik, golierik, vystuženie jazyka, vložka zadného dielu, vložka členku ) 
Požiadavky na základný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka  2,0 – 2,2  mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti 
pri ďalšom trhaní  

min. 120 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficientu vodnej 
pary                          

min. 50 mg/cm2                         
 

EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných 
v dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150 mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre kombinačnú hydrofóbnu hovädzinovú useň, chromitú, Nappa ( jazyk a vložka pätičky) 
Požiadavky na kombinačný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna  

Hrúbka – nappa 1,3 + 0,1 mm EN ISO 2589 
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Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 40 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                          min. 30,0 mg/cm²                        EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie pH Usne nesmú obsahovať silné účinné 
voľné kyseliny. Hodnota pH vodného 
výluhu nesmie byť menšia ako 3,2. 
V prípade, že pH hodnota je pod 4,0 
musí byť diferenčné číslo nanajvýš 
0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Obsah šesťmocného chrómu max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných v 
dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
 
Technické údaje pre základné textilné podšívky ( podšívka ZD, priehlavku a jazyka ) 
 Prvá vrstva podšívky je tvorená úpletovým textilným materiálom na báze PES/PAD, podšívka s polopriepustnou 
membránou na báze ePTFE. 
 
Požiadavky na základný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba  šedá  

Plošná hmotnosť 310 + 10 g/m² EN 12 127 

Stanovenie pevnosti pri ďalšom 
trhaní  

min. 25 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm².h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Koeficient vodnej pary                           min. 40,0 mg/cm²                         EN ISO 20344, čl. 6.8 

Odolnosť proti odieraniu  za sucha min. 200.000 cyklov 
za vlhka min.    50.000 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Odolnosť proti prieniku vody  min. 5000 mbar EN 20 811 

Tepelná izolácia Rct min. 15. 10-³ m²K/W  EN 31 092 

Priepustnosť vodných pár Ret  
min. 10 m²Pa/W 

 EN 31 092 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 37/55 

Technické údaje pre vnútorný golierik a nádstavok jazyka 
Textilný materiál na báze PAD alebo PES 
 
Technické údaje pre výplne v oblasti jazyka a golierika  
Polyuretánová pena s otvorenými pórmi  
Technické údaje pre opätok 
Na báze vláknitej usne alebo textílie napustenej umelou hmotou,  bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre tužinku 
Na báze textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu 
 
Technické údaje pre napínaciu stielku 
Napínacia stielka musí byť z netkaného textilu. 
Požiadavky na materiál napínacej stielky: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Hrúbka min. 2,0 mm EN ISO 20344, čl. 7.1 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90% z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
Technické údaje pre vonkajšiu gumovú podošvu  
Podošva s medzipodošvou z EVA musí mať vonkajšiu vrstvu z gumy s dezénom podľa prílohy č. 3.  Pre veľkostné 
čísla, ktoré budú zažiadané mimo stanovený veľkostný sortiment, je potrebné použiť rovnocennú podošvu s tými istými 
fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. 
Požiadavky na materiál gumenej podošvy: 

Parameter materiálu  Požadovaná hodnota  Norma 

Farba čierna   

Hustota 1,15 + 0,05 g/cm3 ( STN 62 1405 ) 

Hrúbka d1 min. 4 mm EN ISO 20344, čl. 8.1 

Stanovenie pevnosti pri 
pretrhnutí  

min. 8 kN/m                                  EN ISO 20344, čl. 8.2 

Odolnosť proti odieraniu max. 140 mm3 EN ISO 20344, čl. 8.3 

Stanovenie odolnosti proti 
ohýbaniu 

max. 4 mm po 30.000 cykloch                EN ISO 20344, čl. 8.4 

Odolnosť proti pohonným 
látkam (FO) 

max. 12 % EN ISO 20344, čl. 8.6.1 

 
Technické údaje pre kovové očká  
Očká:  28 ks/pár,   
Nity:    28 ks/pár 
Vyhotovenie: nehrdzavejúce, povrchová úprava staromeď alebo min. rovnocenná  
 
Technické údaje pre šnurovadlo  do topánok 
Vyhotovenie: hydrofóbne, okrúhle alebo oválne 
Materiál: PES alebo PAD  
Farba: čierna 
Dĺžka: min. 150 cm 
Ukončenie: Celuloid min. 10 mm 
 
Technické údaje pre vkladaciu stielku  
Antibakteriálna s netkaným textilom,  min. 2 vrstvová 
Požiadavky na vkladaciu stielku: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá alebo čierna  

Odolnosť proti odieraniu bez dier EN ISO 20344, čl. 6.12 
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za sucha min. 25.600 cyklov 
za mokra min. 12.800 cyklov 

Absorpcia vody min. 90 mg/cm² EN ISO 20344, čl. 7.2 

Desorpcia vody min. 90 % z množstva absorbovanej 
vody 

EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
 
Technické údaje pre výstuže zvršku  
Bežne dostupné výstužné hydrofóbne materiály na báze umelej hmoty a netkanej textílie 
 
Technické údaje pre šijací materiál 
Vrchné nite: PES alebo PAD, hydrofóbne 
Farba: čierna 
 
Vysoká obuv pre čestnú jednotku  
Vysoká obuv pre čestnú jednotku je určená na nosenie príslušníkmi reprezentačných zložiek CR SR pri slávnostných 
príležitostiach. 
 
Popis výrobku:  
Vysoká obuv sú polosárové topánky, derbového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania, vyrábané prešívaným 
výrobným spôsobom. V hornej obvodovej časti zvršku sa nachádza golierik s putkami. V pätnej časti musí byť našitá 
pätička. Jazyk s prachovkou musí byť prišitý k priehlavku a zadným dielom. Derbová časť polpáru topánky musí byť 
poistená 2 nitmi, golierik je poistený k zadným dielom 1 nitom. Šnurovací systém musí byť tvorený u polpáru obuvi 16 
krúžkami. Na golieriku sú pomocou usňových putiek poistených 2 nitmi pripevnené 2 pracky/putká, cez ktoré sú 
prevlečené upínacie usňové putká golierika.  
Vrch obuvi musí byť vyrobený z lakového vrchového materiálu. Podšívka zvršku musí byť z textilného úpletu. Vnútro 
topánky je zateplené na zadných dieloch a priehlavku zatepľovacím materiálom. Vo vnútri obuvi sa musí nachádzať 
vyberateľná antibakteriálna stielka so schopnosťou absorbovať vlhkosť nohy.  
Zvršok musí byť pripevnený k podošve prešitím, a to cez podošvu a medzipodošvu v nášľape. Medzipodošva musí byť 
spojená s triesločinenou podošvou ešte lepením. Na podošve musí byť v nášľapovej časti nalepená podrážka 
z triesločineného materiálu. Podpätok z plátkov musí byť pribitý ku podošve. Pätník musí byť zaistený klincami. V špičke 
a päte obuvi sa nachádzajú pribité ochranné kovové podkovičky. 
           Obuv musí vyhovovať požiadavkám v rozsahu vybraných fyzikálno-mechanických a chemických požiadaviek 
overených podľa EN ISO 20344, ako aj iných noriem uvedených v ďalšom.  
 
Vrchový materiál:   (priehlavok, zadné diely, pätička, golierik s putkami, jazyk)  
                                 hovädzinová laková useň chromitá, hrúbka 1,4-1,8 mm                             
Vnútorný materiál: ( podšívka priehlavku, zadných dielov ) textilný materiál na báze  
                                 polyester (PES ) alebo polyamid (PAD) 
                                 ( pätička – antislip ) syntetický materiál na báze  netkanej textílie,  
                                 hrúbka 0,8-1,0 mm 
                                 ( golierik ) lícová podšívková triesločinená hovädzinová  
                                 useň, hrúbka 1,0-1,2 mm  
                                 ( zatepľujúce výplne ) 100%  polyolefín  
                                 ( výstuže ) netkaná textília 
Napínacia stielka:   hovädzinová spodková triesločinená useň, hrúbka min. 3 mm 
Izolačná stielka:     pena nalepená na napínacej stielke, hrúbka min. 2 mm 
Podošva:                  triesločinená spodková hovädzinová useň, hrúbka min. 4 mm 
Podpätok:                triesločinená spodková useň alebo vláknitá useň, výsledná výška  
           podpätku 28+1,5 mm 
Medzipodošva:        triesločinená spodková hovädzinová useň, hrúbka min. 2,5 mm 
Podrážka:                triesločinená spodková hovädzinová useň, výsledná hrúbka spolu s  
           podošvou a medzipodošvou v nášľape 14 + 1 mm, môže byť zaistená  
           klincami 
Pätník:                    triesločinená spodková hovädzinová useň, hrúbka min. 4 mm, zaistený  
           klincami 
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Ochranné podkovičky: 4 ks/ pár, pribité klincami v špičke i päte 
Vkladacia stielka:   tvarovaná, antibakteriálna, s PAD alebo PES textilným polepením 
Šnurovadlo:               okrúhle, 70 % PES + 30% bavlna 
Krúžky,nity,pracky:   nehrdzavejúce 
Veľkostný sortiment:   25  25,5  26  26,5   27   27,5  28  28,5  29   29,5   30   30,5   31  32 
Značenie výrobkov: Na oboch polpároch každého páru musia byť vyznačené minimálne  
   tieto údaje: veľkostné číslo, výrobca (prípadne výrobca aj dovozca),  
   mesiac a rok výroby 
 Balenie:  Obuv je balená po 1 páre v krabici a prepravovaná v 5 párovom  
   kartóne. Pri obuvi je pribalený informačný návod od výrobcu  
   o zásadách správneho používania a ošetrovania obuvi. 
   Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi  

                            a veľkostné číslo.                   
Požiadavky na kompletnú obuv: 

Parameter Požiadavka Norma 

Špeciálne ergonomické 
vlastnosti 

všetky odpovede musia byť pozitívne EN ISO 20344, čl. 5.1 

Konštrukcia  ak je použitá napínacia stielka, nesmie byť 
odstrániteľná bez poškodenia 

EN ISO 20347,  
čl. 5.3.1.1 

Konštrukcia - oblasť päty uzavretá päta EN ISO 20347, čl. 5.2.2 

Izolácia podošvového 
komplexu proti chladu  

max. 10oC EN ISO 20344, čl. 5.13 

Výška zvrška ( VČ 28) 240 + 15 mm EN ISO 20344, čl. 6.2 

Celý komplex zvršku-
priepustnosť a koeficient 
vodnej pary 

min. 0,8 mg/cm2.h        
min. 20 mg/cm2 
 

EN ISO 20344, čl. 6.6 a čl. 
6.8 

 
Materiály 
 
Technické údaje pre základnú vrchovú hovädzinovú lakovú useň chromitú 
(priehlavok, zadné diely, pätička, golierik s putkami, jazyk ) 
Požiadavky na základný vrchový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna laková  

Hrúbka 1,6 + 0,2 mm EN ISO 2589 

Stanovenie pevnosti 
pri ďalšom trhaní    

min. 120 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 
 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 0,8 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficienta vodnej 
pary                           

min. 15 mg/cm2 
 

EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie hodnoty pH Usne nesmú obsahovať silné účinné voľné 
kyseliny. Hodnota pH vodného výluhu 
nesmie byť menšia ako 3,2. V prípade, že 
pH hodnota je pod 4,0 smie byť diferenčné 
číslo nanajvýš 0,7 

EN ISO 20344, čl. 6.9 
 

Stanovenie obsahu 
šesťmocného chrómu 

max. 3 mg/kg EN ISO 20344, čl. 6.11 

Stanovenie látok rozpustných 
v dichlórmetáne ( tuky ) 

max. 16 % STN EN ISO 4048 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 
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Technické údaje pre základný podšívkový textilný materiál ( podšívka vrchov ) 
tvorená textilným materiálom, prvá vrstva je tvorená textilným úpletom na báze PES alebo PAD 
Požiadavky na základný podšívkový materiál: 
 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba čierna alebo šedá  

Stanovenie pevnosti 
pri ďalšom trhaní  

min. 50 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficienta vodnej 
pary        

min. 40,0 mg/cm2 EN ISO 20344, čl. 6.8 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
Technické údaje pre kombinačnú podšívkovú lícovú triesločinenú hovädzinovú useň  
( podšívkový golierik )  
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá  

Stanovenie pevnosti 
pri ďalšom trhaní  

min. 60 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 

Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficienta vodnej 
pary        

min. 50,0 mg/cm2 EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie hodnoty pH Usne nesmú obsahovať silné účinné voľné 
kyseliny. Hodnota pH vodného výluhu 
nesmie byť menšia ako 3,2. V prípade, že 
pH hodnota je pod 4,0 smie byť diferenčné 
číslo nanajvýš 0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 
 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre kombinačný podšívkový syntetický netkaný materiál  
( podšívková pätička ) 
Požiadavky na kombinačný podšívkový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá alebo čierna  

Stanovenie pevnosti 
pri ďalšom trhaní  

min. 20 N                                  EN ISO 20344, čl. 6.3 
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Stanovenie priepustnosti pre 
vodné pary 

min. 5,0 mg/cm2.h                EN ISO 20344, čl. 6.6 

Stanovenie koeficienta vodnej 
pary        

min. 40,0 mg/cm2 EN ISO 20344, čl. 6.8 

Stanovenie odolnosti proti 
odieraniu 
 

bez dier 
za sucha   51.200 cyklov 
za mokra  25.600 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 
 

Obsah formaldehydu max. 75 mg/kg STN EN ISO 14184-1 

Obsah pentachlórfenolu max. 0,5 mg/kg STN 80 0055 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN 14362-1,2 

Obsah ťažkých kovov 
arzén 
kadmium 
olovo 
meď 
chróm 
kobalt 
nikel 
ortuť 
antimón 

max.     mg/kg 
1,0 
0,1 
1,0 
50,0 
2,0 
4,0 
4,0 
0,02 
30,0 

STN 80 0055 

 
Technické údaje pre zatepľujúce výplne zadných dielov a priehlavku 
zateplenie materiálom na báze 100% polyolefínu 
Požiadavky na výpňový materiál: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Plošná hmotnosť 210 + 20 g/m2 EN 29073-1 

 
Technické údaje pre výstuž priehlavku a zadných dielov  
Netkaná textília. 
 
Technické údaje pre opätok  
Na báze vláknitej usne alebo netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupnej 
Hrúbka: min. 3 mm 
 
Technické údaje pre tužinku  
na báze netkanej textílie napustenej umelou hmotou, bežne dostupný typ materiálu  
Hrúbka: min. 1,0 mm 
 
Technické údaje pre izolačnú stielku  
Penový materiál na báze polyetylénu (PE) alebo iného materiálu, nalepený na nap. stielke 
 
Technické údaje pre napínaciu stielku  
z  triesločinenej spodkovej hovädzinovej usne. 
Požiadavky na materiál napínacej stielky: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Hrúbka min. 3,0 mm EN ISO 20344, čl. 7.1 

Stanovenie hodnoty pH Usne nesmú obsahovať silné účinné voľné 
kyseliny. Hodnota pH vodného výluhu 
nesmie byť menšia ako 3,2. V prípade, že 
pH hodnota je pod 4,0 smie byť diferenčné 
číslo nanajvýš 0,7. 

EN ISO 20344, čl. 6.9 

Stanovenie absorpcie vody min. 100 mg/cm2 EN ISO 20344, čl. 7.2 

Stanovenie desorpcie vody min. 80 % z množstva absorbovanej vody EN ISO 20344, čl. 7.2 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 42/55 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre materiál podošvy, pätníka a podrážky  
z triesločinenej spodkovej hovädzinovej usne  
Požiadavky na materiál podošvy, pätníka a podrážky: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba prírodná ( hnedá ) s čiernym rezom  

Hrúbka  min. 4,0 mm    EN ISO 2589 

Obsah formaldehydu max. 150mg/kg STN EN ISO 17226 

Obsah pentachlórfenolu max. 5,0 mg/kg STN EN ISO 17070 

Obsah azofarbív nesmie sa dokázať ich prítomnosť STN EN ISO 17234 

 
Technické údaje pre materiál medzipodošvy a podpätku  
z triesločinenej spodkovej hovädzinovej usne, hrúbka min. 2,5 mm, v podpätkovej časti môže byť použitý materiál 
vláknitá useň alebo adekvátna náhrada obsahujúca triesločinený materiál 
 
Technické údaje pre krúžky  
Počet: 32 ks/pár 
Povrchová úprava: staromeď alebo rovnocenná 
 
Technické údaje pre nity  
Počet: 10 ks/pár 
Povrchová úprava: staromeď alebo rovnocenná 
 
Technické údaje pre pracky/kovové putká 
Počet:  4 ks/pár 
oceľové, šírka pracky 20 mm, farba šedý oxid 
 
Technické údaje pre ochranné podkovičky 
Počet: 4 ks/pár 
pripevnené k podošve a pätníku klincami 
 
Technické údaje pre šnurovadlo  
Materiál: 70 % PES + 30% bavlna, hydrofóbne 
Farba: čierna 
Dĺžka ( VČ 28 ): min. 150 cm 
Ukončenie: Celuloid min. 12 mm 
 
Technické údaje pre vkladaciu stielku  
antibakteriálna, min. 2 vrstvová, tvarovaná, na báze netkanej textílie 
Požiadavky na vkladaciu stielku: 

Parameter materiálu Požadovaná hodnota Norma 

Farba šedá alebo čierna  

Stanovenie odolnosti proti 
odieraniu 
 

bez dier 
za sucha 25.600 cyklov 
za vlhka 12.800 cyklov 

EN ISO 20344, čl. 6.12 

Stanovenie absorpcie vody min. 100 mg/cm2 EN ISO 20344, čl. 7.2 

Stanovenie desorpcie vody min. 80% z množstva absorbovanej vody EN ISO 20344, čl. 7.2 

 
Technické údaje pre šijací materiál  
Vrchné nite: PES alebo PAD, hydrofóbne 
Farba: čierna 
Spodkové priadze: PES 
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Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vzoriek nasledovne: 
 

I. Vzorky  tovarov jednotlivých položiek predmetu zákazky: 
1. Letné čierne poltopánky pánske á 1 kus, VČ 43, typ podošvy podľa prílohy č. 1 
 
2. Čierne poltopánky pánske á 1 kus, VČ 43, typ podošvy podľa prílohy č. 1 
 
3. Vysoká obuv vzor 2007 á 1 kus, VČ 43, typ podošvy podľa prílohy č. 2 
         
4. Vysoká obuv letná á 1 kus, VČ 43, typ podošvy podľa prílohy č. 3 
         
5. Vysoká obuv pre čestnú jednotku á 1 ks, VČ 43 
 
 
II.             Vzorky jednotlivých komponentov položiek predmetu zákazky: 

- podošva á 1 kus/typ, VČ 41 
- základný vrchový materiál á 1 ks vo formáte A5 s materiálovým listom/typ 
- základný podšívkový materiál á 1 ks vo formáte A5 s materiálovým listom/typ 
    
 
 
    Príloha č. 1                              Príloha č. 2                                           Príloha č. 3 
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1.3       Podrobný zoznam – predmet zákazky 

ID 
Technická špecifikácia - minimálne požiadavky verejného 

obstarávateľa na vlastnosti predmetu zákazky (tovaru) 
Požadované balenie 

Predpokladané množstvo 
na štyri roky  

        

1. Letné čierne poltopánky pánske pár 3200 

2. Čierne poltopánky pánske 
pár 

3500 

3. Vysoká obuv vzor 2007 
pár 

7620 

4. Vysoká obuv letná 
pár 

2900 

5. Vysoká obuv pre čestnú jednotku 
pár 

45 

 

 

1.4 Plnenie predmetu rámcovej dohody nesmie klesnúť do inej výkonnostnej úrovne. Plnenie predmetu rámcovej 
dohody musí spĺňať minimálnu úroveň štandardov/špecifikácií uvedených v ponuke úspešného uchádzača           
pri konkrétnom tovare a technickej špecifikácii, resp. mať vyššie/výhodnejšie hodnoty/parametre ako sú 
uvedené v ponuke úspešného uchádzača. 

1.5 Technické a kvalitatívne parametre uvedené v špecifikáciách, opisoch – požiadavkách na predmet zákazky 
podľa týchto súťažných podkladov sú považované za určujúce, okrem tých, ktoré sú uvedené ako maximálne 
alebo minimálne. 

1.6 Lehota dodania predmetu zákazky je do .......... kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky. 

1.7         Objednávateľ si vyhradzuje možnosť zadania súrnej objednávky, ktorú je dodávateľ povinný dodať do 10 dní  
od zadania objednávky. 
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B.2   SPÔSOB URČENIA CENY 

1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR                          
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách. 

2. Do ceny treba započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona  
č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cena zahŕňa najmä náklady na dodanie predmetu zákazky 
vrátane dopravy na miesto určenia, náklady vyplývajúce zo záručných podmienok, odvozu – likvidácie ochranných 
obalov a pod. 

3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v ponuke uvedie v zložení: 
 Jednotková cena bez DPH 
 Celková cena spolu bez DPH, 
 Celková cena spolu vrátane DPH. 

4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v stĺpcoch vrátane DPH. Na skutočnosť,                           
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.  

5. Verejný obstarávateľ je registrovaný na platenie dane z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. 
Registrácia je v zmysle § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.                  
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, bude navrhovaná cena uvedená 
podľa bodu 3. tejto časti súťažných podkladov. V takom prípade bude fakturovanou cenou cena bez DPH.                      
DPH vo výške stanovenej zákonom uhradí verejný obstarávateľ. 

6. K zmene ceny môže dôjsť iba pri legislatívnej zmene colných a daňových predpisov, prípadne iných právnych 
predpisov, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

7. Uchádzačom ponúknutá celková cena skladajúca sa z položiek 1. – 5. vrátane DPH bude vstupným údajom  do 
elektronickej aukcie, ktorá sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Ďalšie informácie a podmienky 
uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA . 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

1 Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody na dodanie tovaru podľa ustanovenia            

§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanoveniami  § 11 a § 64 zákona 

o verejnom obstarávaní s jedným uchádzačom.                   

2 Rámcová dohoda bude uzavretá podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú 

príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy. 

3 Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá Rámcová dohoda nesmie                      

byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

4 Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (rámcovú dohodu), 

podľa tejto časti súťažných podkladov, vrátane uvedenia svojich identifikačných údajov a uvedenia ostatných údajov 

vyznačených v rámcovej dohode na doplnenie. Verejný obstarávateľ požaduje v plnej miere akceptovať záväzky 

zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných podkladov obsahuje 

požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné zo strany uchádzača meniť a dopĺňať. Návrh rámcovej 

dohody na dodávku tovaru musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 

5 V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom rámcovej dohody predložiť originál alebo 

úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovaných právnych vzťahov. 

 

Návrh  

Rámcová dohoda č. 2013/ 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s § 11 a § 64 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Kupujúci:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
   Sídlo:                       Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
   Zastúpený:              Ing. František Imrecze   

                  prezident finančnej správy  
   IČO:                        42499500 

   Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
                          Číslo účtu:              7000437837/8180 

 
(ďalej len „kupujúci“)  
 
a 
 
Predávajúci:  (doplní uchádzač, uvedú sa údaje uchádzača, resp.všetkých členov  skupiny dodávateľov) 
   Sídlo: 
   Zastúpený: 
   IČO: 
   IČ DPH:   
   Bankové spojenie: 
   Číslo účtu: 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
   Vložka číslo:        Oddiel: 
(ďalej len „predávajúci“) 
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PREAMBULA 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto rámcovej dohody č. 2013/.......... na dodanie tovaru (ďalej len „rámcová 
dohoda“) je ponuka úspešného uchádzača ako predávajúceho predložená verejnému obstarávateľovi ako kupujúcemu 
vo verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky „Ochranná obuv“ postupom verejnej súťaže podľa § 51 a nasl. 
zákona o verejnom obstarávaní a výsledok elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní ponúk.  

 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet rámcovej dohody bude realizovaný vždy podľa požiadaviek a podmienok 

kupujúceho a v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov kupujúcemu nadriadeným orgánom, a to len na 

základe písomných objednávok uzatvorených podľa tejto rámcovej dohody. Predávajúci si nemôže nárokovať,             

aby počas trvania tejto rámcovej dohody kupujúci odobral celé predpokladané množstvo tovaru podľa čl. II ods. 2 

tejto rámcovej dohody. Neodobranie celého predpokladaného množstva tovaru kupujúcim nezakladá právo 

predávajúceho uplatniť náhradu škody ani právo od rámcovej dohody odstúpiť. 

ČIánok II 
Predmet Rámcovej dohody  

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho v čase platnosti tejto rámcovej dohody a na základe 

písomných objednávok dodávať na miesto dodania podľa aktuálnych potrieb kupujúceho tovar uvedený v odseku 2 

tohto článku a záväzok predávajúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj ďalšie podmienky 

dohodnuté touto rámcovou dohodou. 

2. Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka nasledovného tovaru a predpokladaného množstva: 

ID Názov tovaru 
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1. Letné čierne poltopánky pánske pár 
 

3200 
 

 

2. Čierne poltopánky pánske 
pár 

 
3500 

 

 

3. Vysoká obuv vzor 2007 
pár 

 
7620 

 

 

4. Vysoká obuv letná 
pár 

 
2900 

 

 

5. 

 
Vysoká obuv pre čestnú jednotku 
 

pár 

 
45 

 

 

 
Celková cena  
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Článok III 
Spôsob, miesto  a čas plnenia kúpnej zmluvy 

1. Plnenie na základe tejto rámcovej dohody, počas jej platnosti, sa bude realizovať formou písomných objednávok.  

2. Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb kupujúceho. 

3. Objednávky je kupujúci oprávnený zasielať na adresu oprávnenej osoby predávajúceho písomnou formou 

prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou. 

4. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúceho písomnou formou prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou. 

5. Objednávka musí obsahovať odvolanie sa na túto rámcovú dohodu, názov a množstvo požadovaného tovaru, 

požadovaný termín a miesto dodania, určenie osoby, ktorá tovar v mieste dodania preberie, dátum, pečiatku 

a podpis oprávnenej osoby kupujúceho.  

6. Predávajúci si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto kúpnej zmluvy kupujúci odobral celé množstvo predmetu 

tejto kúpnej zmluvy podľa čl. I tejto kúpnej zmluvy. Neodobratie predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim v celom 

množstve nezakladá právo predávajúceho uplatniť náhradu škody ani od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

7. Termín dodania tovaru na základe objednávok je do ............ pracovných dní od doručenia objednávky 

predávajúcemu. 

8. Miesto dodania tovaru: Výstrojný sklad, Fučíkova 8, 903 01 Senec  

9. Predávajúci dodá tovar na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke. Dodaný tovar bude zabalený obvyklým 

spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a skladovania.  

10. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami 

zmluvných strán.  

11. Počas trvania zmluvy si objednávateľ vyhradzuje právo meniť predpokladané množstvá v rozsahu predmetu 
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom celková cena predmetu zmluvy počas jej platnosti 
a účinnosti ostane nezmenená. 

12. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar bez technických a právnych vád, riadne, včas a v dohodnutom množstve. 

Ak bude mať tovary vady už v čase odovzdania a preberania, kupujúci tovar neprevezme a vráti predávajúcemu, 

ktorý je povinný vady odstrániť do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím            

na charakter vád nedohodnú inak. Do času, kým predávajúci nedodá tovar bez vád, je v omeškaní s dodaním 

tovaru.  

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu. 

14. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu.  

 
Článok IV 

Cena a platobné podmienky  

1. Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov na základe celkovej ceny skladajúcej sa z položiek 1.– 5. ako výsledku 

elektronickej aukcie uvedených v prílohe tejto kúpnej zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. V celkovej cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty a pri 

dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovených 

osobitnými predpismi. V cene sú započítané aj obaly, náklady na dopravu a vykládky do skladu na miesta dodania 

tovaru uvedené v príslušnej objednávke. 
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3. Zmena jednotkových cien uvedených v prílohe tejto rámcovej dohody nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej 

sadzby DPH. 

4. V prípade, že v priebehu platnosti tejto rámcovej dohody bude predávajúci predávať niektoré tovary, uvedené 

v prílohe tejto kúpnej zmluvy, za zvýhodnenú akciovú cenu, je povinný dodať požadované množstvá takýchto 

tovarov vo zvýhodnenej akciovej cene. 

5. V prípade, že kupujúci bude požadovať dodávku takého tovaru, ktorý nie je špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve, 

jeho cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Táto cena nesmie byť vyššia ako cena, za ktorú sa predáva 

porovnateľný tovar v čase a mieste dodania tovaru. 

6. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu preddavok ani zálohovú platbu.  

7. Predávajúcemu vzniká právo na predloženie faktúry kupujúcemu dňom dodania tovaru na miesta dodania uvedené 

v objednávke a podpísaním dodacieho listu poverenými zástupcami zmluvných strán. 

8. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ju na doplnenie a prepracovanie 

predávajúcemu. Predávajúci túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru.              

U tejto opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí do podateľne kupujúceho. 

9. Splatnosť fakútry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  

 

Článok V 
Základné práva a povinnosti zmluvných strán   

1. Predávajúcemu vzniká povinnosť predmet rámcovej dohody riadne dodať a odovzdať kupujúcemu na dohodnutom 

mieste, čase, kvalite a stave spôsobilom na použitie, o čom predávajúci predloží kupujúcemu na potvrdenie 

preberací protokol alebo dodací list. 

2. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet rámcovej dohody zaplatiť dohodnutú cenu. 

3. Predávajúci sa zaväzuje pri plnení predmetu rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať 

technické normy, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy ako aj podmienky určené v tejto rámcovej dohode 

ako aj v jednotlivých objednávkach.  

Článok VI 

Vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody nadobudne kupujúci až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. 

2. Nebezpečenstvo škody predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme predmet rámcovej 

dohody a podpíše preberací protokol. 

          ČIánok VII 
                            Vady predmetu dodávky, záruka za akosť a záručná doba 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet rámcovej dohody v množstve, akosti a vyhotovení podľa 

podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto rámcovej dohode prípadne v objednávkach a tiež v zmysle              

§ 420 a nasl. Obchodného zákonníka.  

2. Kupujúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare                    

na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.  
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3. Na vady tovaru, ktoré sa stali zjavným po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný písomne upozorniť predávajúceho 

bez zbytočného odkladu po ich zistení. Predávajúci sa zaväzuje zistené vady dodávky odstrániť do 7 pracovných 

dní, ak sa zmluvné strany vzhľadom na charakter a rozsah vád nedohodnú inak.  

4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet rámcovej dohody v trvaní minimálne 24 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť odo dňa prevzatia riadne dodaného predmetu rámcovej dohody a potvrdením preberacieho 

protokolu alebo dodacieho listu kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude mať 

predmet rámcovej dohody vlastnosti dohodnuté v rámcovej dohode, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý 

alebo na inak obvyklý účel.  

5. Ak počas záručnej doby nebude tovar vykazovať dohodnuté vlastnosti, kupujúci uplatní písomnú reklamáciu,               

ku ktorej je predávajúci povinný písomne sa vyjadriť a navrhnúť spôsob a termín vybavenia reklamácie najneskôr 

do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Ak sa v tejto lehote predávajúci k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, 

že s opodstatnenosťou reklamácie súhlasí a reklamované vady odstráni najneskôr do 7 pracovných dní, pričom 

reklamáciu vybaví tak, že za reklamovaný vadný tovar dodá nový tovar bez vád.    

6. Na účely tohto článku sa za písomné oznámenie považuje aj komunikácia elektronickými prostriedkami (e-mail), 

ktorá umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie. 

7. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodborným nakladaním s tovarom. 

                                                                            ČIánok VIII 
Sankcie 

 
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu rámcovej dohody je kupujúci oprávnený účtovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny dodávky za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, je kupujúci povinný platiť 

predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 

nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  

3. V prípade omeškania predávajúceho s vybavením reklamácie v lehote a spôsobom podľa článku 6 ods. 5 tejto 

rámcovej dohody, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovaného tovaru za každý            

aj začatý deň omeškania s vybavením reklamácie. 

ČIánok IX 
Doba trvania rámcovej dohody a jej zánik 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania 

finančného limitu uvedeného v článku II ods. 2 tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr. 

2. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, že predávajúci poruší 

podstatne zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti sa považuje predovšetkým 

nedodanie predmetu rámcovej dohody riadne a včas v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok,                               

a to ani v dodatočnej primeranej lehote určenej kupujúcim.   

3. Predávajúci vyhlasuje, že dodaný predmet rámcovej dohody je bez právnych vád. V prípade vzniku právnych vád 

na dodanom predmete rámcovej dohody je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody a predávajúci          

je povinný uhradiť kupujúcemu škodu vzniknutú z titulu plnenia dodávky s právnymi vadami. 

4. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody. 
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5. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou ukončiť formou vzájomnej písomnej 

dohody. 

6. Zmluvná strana môže túto rámcovú dohodu ukončiť z akéhokoľvek dôvodu formou písomnej výpovede. Rámcovú 

dohodu možno vypovedať v lehote 2 mesiacov pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane poštou alebo kuriérom  

na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje                   

za doručenú po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. 

Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky. 

 
Článok X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase podpísania 

rámcovej dohody. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti rámcovej dohody nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce                

k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto dohody (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo)                  

na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Uvedené právne úkony                                

bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči kupujúcemu od samého začiatku právne neúčinné a kupujúci 

je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody ako aj jednotlivých objednávok s tým, že predávajúci 

bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

50 % z už zrealizovaných dodávok predmetu rámcovej dohody. 

3. Zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody je možné vykonať písomnými dodatkami k rámcovej dohode 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo žiadať od predávajúceho, aby predmet rámcovej dohody nahradil iným tovarom 

v prípade, ak sa predmet rámcovej dohody už nebude vyrábať. Uvedená náhrada je možná len za podmienky,            

že tento iný druh tovaru bude kvalitatívne rovnaký alebo lepší ako predmet rámcovej dohody a je dostupný za 

rovnakú alebo nižšiu jednotkovú cenu (uvedenú v rámcovej dohode). Takúto zmenu je potrebné vykonať písomný 

dodatkom k tejto rámcovej dohode. 

5. Samotné uzavretie rámcovej dohody nezakladá nárok predávajúceho na poskytovanie plnenia. 

6. Vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou ako aj objednávkami sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto rámcovej dohody budú riešiť 

prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody sú príslušné súdy  

8. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých kupujúci prevezme tri rovnopisy a dodávateľ 

dva rovnopisy. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si rámcovú dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu                   

ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 
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Predávajúci:     Kupujúci:  
 
 
V .............................., dňa ........................   V Bratislave, dňa ........................................... 
 
 
 
 
__________________________                      ___________________________  
vypísať meno, priezvisko a funkciu                                 Ing. František Imrecze 

oprávnenej osoby predávajúceho                                                                    prezident finančnej správy 
 
 

Poznámka: 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať  za 
každého člena skupiny dodávateľov) 

 
 
 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                                          Číslo spisu 2013/ 35 054                                                                                                                                            
OCHRANNÁ OBUV                                                                                               

Súťažné podklady Bratislava, jún 2013 53/55 

ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

1. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý 
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  

1.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení 
ponúk. 

1.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  

1.4 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov                           
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  

1.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej 
dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. 

1.6 Medzikolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia                                   
s e-aukčným prostredím pred začatím e-aukcie.  

1.7 Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi 
prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. 

2 PRIEBEH  E-AUKCIE 

2.1 E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet po úvodnom úplnom 
vyhodnotení ponúk. 

2.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom svojho administrátora odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových 
cien. 

2.3 Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému 
elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola             
a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny krok zníženia nových cien, vzorec na určenie automatizovaného 
prehodnotenia poradia nových cien. 

2.4 Súčasťou výzvy bude prihláška do e-aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom pošle elektronickými 
prostriedkami administrátorovi. 

2.5 Kontakt na administrátora bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

2.6 Administrátor po doručení vyplnenej prihlášky pošle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, s použitím 
ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene. 

2.7 E-aukcia prebieha v dvoch kolách: 

 medzikole, 

 súťažnom kole. 

2.8 V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce            
sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky s DPH, pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu 
platnosti prístupových kľúčov. 

2.9 V medzikole bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných 
cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými 
ponukami. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku. 

2.10 V medzikole uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. 

2.11 V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola,                      
sa každému uchádzačovi zobrazí v e-aukčnej sieni: 
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 najnižšia celková cenová ponuka v eur vrátane DPH, 

 jeho cenová ponuka v eur vrátane DPH, 

 jeho priebežné poradie. 

2.12 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude celková cena skladajúca sa z položiek 1. – 5. vrátane DPH. 
Uchádzači budú upravovať celkovú cenu smerom dole. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného 
kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, 
ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Nesúťažným kritériom 
v elektronickej aukcii je lehota dodania predmetu zákazky. 

2.13 Počas súťažného kola, ktorého doba trvania /čas/ je uvedená pozvánke na účasť v elektronickej aukcii, budú mať 
jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení súťažného kola už nebude 
možné upravovať ceny predmetnej časti predmetu zákazky, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Nová 
cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou cenou. Minimálny krok 
zníženia ceny je 50 eur z aktuálnej ceny uchádzača. 

2.14  Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou                 
za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote                         
na predkladanie ponúk. 

2.15 Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 20 minút. 

2.16 Elektronická aukcia sa skončí:  

- ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 20 min; 

- ak dôjde k predlžovaniu súťažného kola (predlžuje sa pri akejkoľvek zmene ceny v posledné dve minúty o dve 
minúty), súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží novú celkovú cenu upravenú 
smerom nadol posledné 2 min. 

2.17    Po ukončení súťažného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu e-aukcie. 

2.18 Lehota platnosti prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v e-aukcii a po uplynutí tejto lehoty                 
sa už uchádzač nebude môcť do e-akčnej siene prihlásiť.  

2.19 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu, a to  z dôvodu nepredvídateľných 
okolností nezavinených verejným obstarávateľom. 

3 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY 
A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO PRIPOJENIA 
 počítač musí byť pripojený k Internetu, 

 vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: 

 Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia,  

 Mozilla Firefox 2.0 a vyššia, 

 nutné je mať v prehliadači zapnutý cookie; návod ako povoliť cookie vo webovom prehliadači nájdete na 
http://support.proe.biz/ v sekcii Podpora/Nastavenia. 

4 ĎALŠIE POKYNY PRE UCHÁDZAČOV popis  

4.1 Prihlásenie sa do e-aukcie: 

V sekcii „Prihláška“ uchádzač klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní 
požadované údaje, potvrdí súhlas s pravidlami On-line PROe.biz a prihlášku odošle. Týmto je uchádzač 
prihlásený do e-aukcie. Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min.dĺžka mena aj hesla              
je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery alebo diakritické znaky (č, ž, á  apod.). Prihlasovacie údaje si je 
potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení kľúča vstúpiť do e-aukčnej siene. 

4.2    Vstup do e-aukčnej siene: 

http://support.proe.biz/
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Pre vstup do e-aukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Obecne“. Kliknutím naň sa otvorí 
internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Uchádzač bude vyzvaný k zadaniu 
prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí    
sa e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z emailu a následne 
vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom           
je otvorenie medzikola). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora Kontakt               
sa nachádza v časti „Kontakty“. 

4.3     Výstup z e-aukčnej siene: 

Vystúpiť z e-aukčnej siene je možné pomocou tlačítka „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu             
e-aukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude 
možné znova prihlásiť až za 1 minútu. 

4.4     Medzikolo: 

V tomto kole si uchádzač môže prezrieť  e-aukčné prostredie. V tomto kole verejný obstarávateľ prostredníctvom 
svojho administrátora zadá vstupné/východiskové cenové ponuky. V medzikole nie je možné ceny meniť 
a upravovať. Uchádzač vidí iba svoju cenovú ponuku. V prípade, ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím naň sa 
zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie). 

4.5 Súťažné kolo: 

V súťažnom kole uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol. Každú novú vloženú cenu             
je  NEVYHNUTNÉ  POTVRDIŤ  STLAČENÍM  KLÁVESY  „ENTER“ !!!  Nová cena celkom nemôže byť zhodná 
s už zadanou najnižšou cenou celkom. V priebehu on-line pripojenia sa odporúča sledovať  
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s e-aukčným systémom. Pomocou neho je možné 
komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh on-line môže uchádzač sledovať                        
od odoslania pozvánok až po ukončenie a je zaprotokolovaný do histórie e-aukcie. Všetky vykonané operácie           
sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line e-aukcie bude ponúknutá možnosť zobrazenia 
histórie a protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť. 

 



  

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo spisu: 2013/35 054 

 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 

podľa § 21 ods. 2 zákona   č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov  

a) Identifikácia verejného obstarávateľa:   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 

             

              Predmet zákazky:                                                          Ochranná obuv                                                         

                                                                                                      

 Predpokladaná hodnota zákazky:    1 226 560,00 eur bez DPH 
       1 471 872, 00 eur s DPH  
Postup verejného obstarávania:    Verejná súťaž nadlimitná zákazka – tovary 

b) Uverejnené oznámenia: 

 Vestník verejného obstarávania:   
              - oznámenie o vyhlásení VO                              10711-MST, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013  

- informácia o uzavretí zmluvy                                     28.10.2013 

c) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:  neuplatňuje sa 

d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: nevyskytlo sa  

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: nevyskytlo sa. 

f) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej 
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy 
 
Úspešný uchádzač:   Obuv-špeciál, spol. s r.o., Dukelská 19 

085 01 Bardejov 
 Odôvodnenie výberu jeho ponuky:   Úspešný uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu   
                                                                                      ponuku za celý predmet zákazky                         
Podiel subdodávok:    nie je známy 
Celková konečná hodnota zákazky:   1 469 205,00 eur s DPH 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: neuplatňuje sa 

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: nevyskytli sa 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j 
ods.1 písm.k):     neuplatňuje sa 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2:   neuplatňuje sa 

 

 
V Bratislave dňa: 29.10.2013 
 
Vypracovala: Ing. Ivana Vargová 


