
Příloha k objednávce: 1127/08-2020
Objednává: MTZ OŘ Ostrava

Specifikace OOPP,velikost, případně barva a případné technické podmínky měrná 
jednotka (MJ)

cena za MJ    
v,-Kč bez 

DPH

přesný název nabízeného 
výrobku/výrobce

katalogové 
označení pro dílčí 

smlouvy 
velikost objednávané 

množství
Přilba  pro práci ve výškách-krátký kšilt, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky 
postroje, odolnost -30°C až +50°C, elektrická izolační schopnost 1 000V, životnost 5 let      
Součástí přilby je podbradník, barva žlutá, EN 397

kus  EVO LIESMAN .0601007670

Kukla pro svářeče - svářečská kukla, ochrana krku, kříž do svářečské kukly, sklo do svářečské 
kukly, tmavost 8-13, EN 175, EN 166, EN 167, EN 168, EN 169

kus
SK 100 KUKLA S 
KŘÍŽEM+SKLO

.050300159999
9

Kukla svářečská samostmívací, je vhodná pro sváření i broušení. Umožňuje nastavení 
ztmavení filtru v hodnotách DIN 9 - 13, EN 166, EN 175, EN 379 kus ASK 300 .05030008999
Štít ochranný obličejový s náhlavním nosičem určen k ochraně očí a obličeje při broušení, EN 
166 kus OKULA 28 .05020050999
Kukla pod přilbu úpletová - 70% bavlna, 30% polyester, EN 340 kus KOMINÍČEK H 6016

Chrániče sluchu - mušlové chrániče, útlum 25dB, EN 352-1
kus MOSEL GS-01-001 .040200822099

9

Oblek svářečský ( určený pro svářeče) - pánská blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené 
lokty, nehořlavá úprava Proban, 100% bavlna, 390 g/m2, nehořlavé nitě, kalhoty pro 
svářeče, zdvojená kolena, zapínání na knoflíky, šle, kryty přes obuv, nehořlavá úprava 
Proban 100% bavlna, 390 g/m2 nehořlavé nitě,                                EN 340, EN 11611, třída 
1/A1, A2, standartní velikosti

souprava MOFOS 25580-000-

170/50-1x   
182/50-1x   
182/52-2x   
182/54-1x   
182/58-1x    
182/64-1x    
194/52-1x

Oblek HV vysoce viditelný, proti prachu a drobnému kapalnému postřiku, šité švy, elastické 
manžety a lemy nohavic, standartní velikosti

souprava TYVEK® 500 HV .0315007396 L-12x          
XL-17x     

Kamaše svářečské kožené, otevřené, upínací pásky s přezkami,            EN 340 pár kamaše SVÁŘEČSKÉ 1180-006-000
Brýle proti mechanickým vlivům, čirý vzorník, EN 166 kus STEALTH HYBRID .050105468199
Brýle pro svářeče - otevřené brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, stupeň 
ochrany 4-8, EN 166,EN 169, EN 175 kus  ARTILUX WELD .05010380999
Respirátor, doporučená ochrana FFP2 Skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10x 
NPK/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR., EN 149 kus REFIL 730  20ks/box .07010030999
Brašna montérská, popruh přes rameno kus MONTÉRSKÁ J3001
Batoh výstražný oranžový, vyztužená zádová část, popruhy s vystýlkou kus BATOH B 904

Souprava lesník - protipořezová, pánská proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, kalhoty s 
náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, EN 381, EN 340, standartní velikosti

souprava SOUPRAVA LESNÍK 22161

170/52-1 x   
170/56-1x    
182/50-1x   
182/56-1x    
194/52-1x

Kalhoty protipořezové pánské,s náprsenkou,protipořezová vložka,protiklíšťová úprava, 
standartní velikosti, EN 340, EN 381-2

kus KALHOTY S 
NÁPRSENKOU 22171 182/50-1x   

182/56-1xObuv speciální protipořezová - Norma: EN ISO 17249: 2013
SVRŠEK: vodoodpudivá potištěná kůže s ochranou proti proříznutí
VNĚJŠÍ TKANINA: prodyšná syntetika
VNITŘNÍ TKANINA: TEXELLE 100% polyamidová tkanina, prodyšná, absorbuje a uvolňuje 
vlhkost, odolná proti oděru
STÉLKA: EVANIT, vyrobená z EVA a nitrilové speciální směsi, s vysokou únosností a variabilní 
tloušťkou (12mm - 8mm - 3,8mm). Tepelně tvarovaná, anatomická, děrovaná a potažená 
vysoce prodyšnou tkaninou. Antistatická díky speciální úpravě povrchu a švům z vodivých 
nití
PODEŠEV: polyuretan / TPU
TUŽINKA: ocel odolná do 200 J
MEZIPODEŠEV: nekovová APT PLATE - nulová perforace, standartní velikosti

pár OBUV PROTIŘEZNÁ 
WOODSMAN 25580-000-

č.8-1x        
č.9-3x        
č.10-3x       
č.11-2x

Lesnický komplet 3 M, přilba, drátěný štít, mušlové chrániče, ochrana proti dešti - plachetka 
oranžovpá, EN 397,EN 1731, EN 352-3

kus PELTOR PEL LES .060100239999
9

Přilba velmi lehká,6-tibodové uchycení,3-polohové nastavení hloubky postroje,odolnost -
20°C až +50°C,životnost 5 let, barva oranžová

kus EVOLite® .060100749099
9

Podbradník k přilbě 
kus ELASTICKÝ 

PODBRADNÍK .06040037999

Akce :

OOPP - vybrané OOPP pro pracovníky zadavatele zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty 

Příloha č. 2 RD č. E635-S-3658/2019   
Bližší specifikace předmětu dodávek včetně jednotkového ceníku dodávaného zboží 

OOPP pro všechna střediska OŘ Ostrava



Dohodnutá  /smluvní cena/   : 96 304,00 Kč

Dopravní dispozice : Dovoz dodavatel

Místo dodání: MTZ OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5

Kontaktní telefon:

Požadovaný materiál není skladem v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava

…………………………
schválil



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1100931

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 40c68d05-26e5-458f-84dd-461f94061cfb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana SIČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2020 16:43:00


		2020-09-16T14:44:01+0000




