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Špecifikácia predmetu zákazky 
 OPASOK POPRUHOVÝ ZELENÝ (KAKI) 

1. Použitie, popis 

Opasok slúži na upevnenie a nosenie doplnkov k poľnému odevu. Je zhotovený  z polyamidového popruhu. Na jednom  konci je ukončený kovovou prackou a na 
druhom je ukončený v uhle zatavením 60°.  
Na strane zvárania sú umiestnené kovové krúžky v dvoch radoch nad sebou s podložkami v počte 16 ks  o vnútornom priemere každého krúžku 7 mm ±2 mm 
a vonkajšom priemere 15 mm ±3 mm. Prvé dva krúžky nad sebou sú vzdialené od dlhšej strany úkosu 11cm a ostatné krúžky sú vo vzdialenosti 5 cm od seba. Krúžky sú 
eloxované (matované) proti korózii a vyrobené z pevného materiálu s pevným uchytením o popruh opasku a so zabránením jeho uvoľnenia, resp. poškodenia. V mieste 
upevnenia dvojradovej kovovej pracky (s dvoma jazýčkami) je opasok preložený a spevnený po obvode na dĺžku  50 cm (v mieste namáhania resp. posúvania pracky). 
V preložení sú upevnené 2 pútka o šírke 2 cm na upevnenie prekladu opasku. Pútka sú umiestnené v stabilizačných tuneloch, ktoré sú prešité. Prvé prešitie odenia je vo 
vzdialenosti cca 2,5 cm a druhé je umiestnené cca 19,5 cm od preloženia. Šírka tunelov je 3,5 až 4 cm. Zasunutie zauhlenej časti sa vykonáva po zapnutí opasku resp. 
zasunutí jazýčkov dvojradovej kovovej pracky do dvoch krúžkov (otvorov) umiestnených v opasku nad sebou. 
Farba kovovej pracky, krúžkov a jazýčkov sa vyrába vo farbách opasku.  

Farba sa upresňuje podľa farebnice PANTONE farba kaki = 18-0820, 18-0615, 18-0312, 19-0618, 19-0617,19-0515,17-0115, 
Veľkosti opaskov  
Veľkostný sortiment opaskov popruhových – veľkosti v cm: 90, 100, 110,. 
2. Označenie 
1. Každý opasok je balený v PE/LDPE sáčku, ktorý je označený lepiacou etiketou s nasledovnými údajmi: 
- názov výrobcu 
- veľkosť  
- rok výroby 
- ošetrovacie symboly 
- zloženie materiálu  
3. Balenie, preberanie, doprava a skladovanie 
1. Opasok sa ukladá po 10 ks do zväzkov a po 5 zväzkoch do nevratných prepravných obalov t.j. krabíc. 
2. Opasok sa dopravuje v krytých dopravných prostriedkoch, ktorých podlaha musí byť suchá a čistá. 
3. Požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou STN EN  23 758 (80 0005). 
 
Tovar bude dodaný na základe objednávky najneskôr do 31.12.2013. 
Súčasťou dodania tovaru bude :  
a) doklad pridelenie kódu NCAG výrobcu a dodávateľa, Úspešný uchádzač musí mať číslo      dodávateľa NCAG alebo do 10 dní od podpisu zmluvy ho získať podľa 
zákona č.11/2004 Z. z. a  vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany  Slovenskej republiky. 
b) pridelené skladové číslo NATO – NSN, ak ponúkaný tovar nemá pridelené skladové číslo NATO – NSN, je súčasťou dodania tovaru aj bezplatné dodanie návrhu 
kodifikačných údajov opisnou metódou do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. a § 1 a § 2 vyhlášky č.570/2004 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácií. 
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