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Telefón:
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Bratislava, dňa: 11.05.2012

Číslo kúpnej zmluvy:
Objednávka číslo:

365
365/2012/43/Rajciová

Uvádzajte vždy číslo objednávky
Objednávame na základe Vašej ponuky

Výrobca Kat.č. Predmet objednávky Množstvo Cena
Ponožky letné, nízke,  materiál: aspoň 80%
bavlna

4x1par 9,55

Ponožky zimné, komfortné nosenie,
schopnosť odvodu vlhkosti z povrchu nohy,
termoizolačné vlastnosti, material: 65%
bavlna, 30% polypropylén, 5% elastan

2x1par 6,14

Ľahké nohavice, 100% polyesterové
mikrovlákno potiahnuté polyuretánom.
Odolnosť proti prieniku vody min 5000 mm,
paropriepustnostnosť min. 5 000g/m2/24
hod.

2x1ks 24,72

Nohavice, dámske,  pevný pás v zadnej
časti s gumou, materiál: plátno 100% bavlna
145 g/m2.

1x1ks 8,00



Softshell nohavice s odopínacími trakmi,
možnosť utiahnutia v páse, zips dole na
nohavici, vetranie na stehne, TPU
membrána, odolnosť proti prieniku vody min
10 000mm, paropriepustnosť min 3
000g/m2/24 hod, materiál:  polyester +
elestan, podšívka fleece.

2x1ks 80,68

Poltopánka, softshellová, materiál: svršok z
nylonového materiálu so softshellovou
membránou, podšívka z textilného materiálu,
Phylon/guma podošva

2x1par 44,92

Poltopánka. Vrch trekovej poltopánky bude
vyrobený z kvalitného softshellu, aby bola
ľahká, priedušná a vodeodolná. Špica a
zadná časť bude zosílená vrstvou
polyuretánu, na prechádzanie ťažkým
terénom. Vnútorná časť bude vyrobená z
čiernej vodeodolnej textílie, ktorá je
zmekčená vrstvou molitanu zaisťujúcou
vynikajúci užívateľský komfort, a z
vodeodolnej membrány zaisťujúca
nepriepustnosť vody. Gumová podrážka
bude spĺňať vysoké požiadavky na stabilitu
nohy pri chôdzi po nespevnenom, alebo
klzkom povrchu.

1x1par 21,98

Členková obuv. Pohodlná treková pracovná
obuv bude určená k celoročnému použitiu vo
vonkajších terénoch. Materiál: značková
nepremokavá a priedušná membrána.
Podrážka - značková, kvalitná oderuvzdorná
a olejuvzdorná pryž s protisklzovým
dezénom a mäkčenou medzipodošvou, ktorá
zaručuje komfort pri chôdzi.

1x1par 139,37

Sandále, dámske, celokožené s dvoma
nártovými remienkami a ramienkom kolo
päty, rovná podrážka, materiál: zvršok z
lícovej kože, stielka z hovädzej semišovej
kože.

1x1par 13,82



Súprava spodného prádla vyrobeného zo
zmesi Bamboo/ Polyester/ Polypropylén s
flat stehmi (elastické). Výrobok bude
poskytovať tepelnú ochranu, vďaka ktorej je
možné regulovať svoju telesnú teplotu a
anatomické alebo ergonomické riešenie,
ktoré prinesie pohodlie a maximálnu
ergonómiu. 

2x1ks 76,60

Bezšvové tričko s dlhým rukávom, rukávy
zakončené manžetou. Materiál: 100%
bavlnený úplet, 140 g/m2

1x1ks 4,54

Soft shell bunda, odolná proti vode a vetru,
vetranie v podpazuší, odnímateľná kapucňa
podšitá fleecom, s reflexnými prvkami,
rukávy zakončené regulovateľnou manžetou,
vodeodolné zipsy, TPU membrána, odolnosť
proti prieniku vody min 10 000mm,
paropriepustnosť min 3000 g/m2/24 hod ,
vnútorné vrecko na mobil, materiál: polyester
+ elestan, podšívka mikrofleece 100%
polyester.

1x1ks 21,97

Kvalitná fleecová bunda, material Polar
fleece polyester 280g/m2, elastické manžety
na koncoch rukávov, aspoň 2 vrecká,
zapínanie na zips

2x1ks 38,30

Zimná bunda, Oxfordský polyamid
potiahnutý polyuretánom, vrchná podšívka
bude z prešívaného polar fleecu s
polyesterom, spodná časť podšívky
prešívaný polyester . Bunda bude vysoko
odolná proti vetru, vode, vodotesné švy,
zapínanie na zips, prekrytý nepremokavou
manžetou so suchým zipsom, aspoň 9
vreciek, ergonomicky tvarovaná odnímatelná
kapuca s bočnými otvormi, v rukávoch
elastické zakončenie s otvorom na palec,
sťahovanie v páse a v spodnom diele.

1x1ks 69,66



Pánska, softshell bunda 2 v 1, odolná proti
vode a vetru, odopínacie rukávy,
odnímateľná kapucňa, rukávy zakončené
regulovateľnou manžetou, TPU membrána,
odolnosť proti prieniku vody min 10 000mm,
min paropriepustnosť 3 000g/m2/24 hod,
materiál: polyester + elestan, podšívka
100% polyester.

1x1ks 30,80

Dámska, softshell bunda 2 v 1, odolná proti
vode a vetru, odopínacie rukávy,
odnímateľná kapucňa, rukávy zakončené
regulovateľnou manžetou, TPU membrána,
odolnosť proti prieniku vody min 10 000mm,
paropriepustnosť min 3 000g/m2/24 hod,
materiál:  polyester + elestan, podšívka
100% polyester.

1x1ks 30,80

Sotshell odevy, Dámska bunda, 100%
polyester, vnútorná strana potiahnutá
fleecom, paropriepustná

1x1ks 21,43

Dámska, Softshell bunda, odolná proti vode
a vetru, vetranie v podpazuší, odnímateľná
kapucňa podšitá fleecom, reflexné prvky,
rukávy zakončené regulovateľnou manžetou,
vodeodolné zipsy, TPU membrána, odolnosť
proti prieniku vody min 10 000mm,
paropriepustnosť min 3 000g/m2/24 hod,
materiál: polyester + elestan, podšívka
mikrofleece 100% polyester. Farba: čierna

1x1ks 40,22

Verejné obstarávanie Predbežná finančná kontrola
Zákazka s nízkou hodnotou §102 Navrhovaná finančná operácia

prieskum trhu vykonaný je v súlade s rozpočtom a jej
bez prieskumu trhu realizáciou súhlasím

Dátum                             Podpis žiadateľa Dátum                             Podpis


