
Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 1. 

 

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0960 423601,423015,  Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Čiapky služobné používané v OS SR 
 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 

 5. 
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej 
aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa  odst. 11 a 12  tejto 
výzvy. 

 6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
 7. Lehota dodania zákazky :  do 12/2014 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 20.05.2014 od 1200 hod. do 27.05.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej 
aukcie budú odoslané 27.05.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo,30.05.2014 od 09,00 hod. do 09.25 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 30.05. 2014 od 09.30 do 10.00 hod. 

Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných 
dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách 
v znení neskorších predpisov, 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 a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré 
vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do 
procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, 
odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky). 

 9. Špecifikácia predmetu obstarávania: 

http://www.ezakazky.sk/aos


Čiapky so štítkom - muž i (200 ks) 

Názvoslovie: 

Čiapky služobné:          Čiapka  služobná so štítkom pre PV 

                                   Čiapka  služobná so štítkom pre LaPVO 

Popis výrobku: 

Farba čiapky je  zhodná s farbou blúzy rovnošaty,  ku ktorej sa používa. Čiapky služobné pre PV sú 
tmavozelenej farby, pre LaPVO tmavomodré. 

Čiapky sa skladajú z dienka, troch dielikov, okolka, štítka, potítka a podšívky. 

Medzi dienkom a dielikmi je výpustka z čiernej tkaniny. 

Štítok  čiapky služobnej je z čierneho plastu. Potítko je z prírodnej usne. Dienko je napnuté (vypnuté) 
pružinou. Na okolku je dvoma zapichovacími gombíkmi pripnutý podbradník, v prednej časti čiapky  
je otvor pre umiestnenie odznaku. 

Čiapky majú na bočných dielikoch po dva páry vzdušníkov. 

1. Čiapky sú strihom a vyhotovením identické, rozdiely sú vo farbe použitého materiálu, 
v použití, farbe a umiestnení výšivky. 

2. Na okolku sú vo vzdialenosti 4 cm od dolného okraja vyrezané otvory pre umiestnenie 
odznaku. Rozpätie otvorov je 8 mm. 

4.   Čiapky sa zhotovujú v týchto veľkostiach  : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

      Veľkosť čiapok zodpovedá obvodu hlavy v cm. 

 T E C H N I C K É     P O Ž I A D A V K Y 

     1. D I E N K O – je oválne, vystužené materiálom napr. ronolinom a vypnuté oceľovou  pružinou. 

     2. D I E L I K Y – sú k sebe s dienkom zošité tak, aby švy boli v strede bočného diela 

         čiapky. Medzi dienkom a dielikmi je všitá 2 mm široká farebná výpustka s vložením 

         motúza. Výpustka sa zošíva vzadu. Predné dieliky sú od stredu do 2/3 na každú stranu 

         spevnené rúnom a zaistené fixačnou vložkou. Dieliky sú po celom hornom obvode 

         vystužené rúnom. V prednej časti čiapky je všitá plastová výstuž Durofol, ktorá určuje 

         tvar čiapky. 

     3. O K O L O K – je z jedného pruhu tkaniny, 55 mm široký vpredu a 45 mm vzadu, zošitý 



         vzadu a vystužený fóliou z PVC. Okolok je z obidvoch strán lemovaný úzkym zlatistým   

         šujtášom. Vo vzdialenosti 25 mm od konca štítka 10 mm nad spodným okrajom okolka 

         sú prerazené dierky na upevnenie gombíkov. Pri spracovaní a založení  dolného kraja 

         okolka a všitia potítka je nutné dbať na to, aby nedošlo k vytiahnutiu v dolnej časti. 

     4. Š T Í T O K – je polyamidový, tvarovaný, potiahnutý základnou tkaninou, všitý vpredu 

         pod uhlom 40 stupňov oproti spodnému kraju okolka. Medzi štítkom a potítkom je všitá 

         25 mm široká vložka zo základnej tkaniny, tvoriaca 4 mm širokú výpustku (z rubnej 

         strany pod štítkom). 

     5. P O T Í T K O – je z prírodnej triesločinenej usne 35 mm široké, prišité strojom po 

         Celom obvode k okolku. Potítko je vzadu zošité. Potítko musí byť riadne napnuté, aby 

         netvorilo záhyby. 

      6. P O D Š Í V K A – je z hodvábnickej tkaniny. Podšívka je prišitá na okolok po celom 

         obvode. 

      7. O C E Ľ O V Á    P R U Ž I N A – so spojkou, 20-25 mm dlhou je vložená do dienka 

         čiapky nad hornú výpustku.  Pružina je tak dlhá, aby dienko čiapky bolo len mierne 

         napnuté. Po nasadení čiapky na hlavu sa nesmie zadná časť dienka a dielikov zdvíhať 

         hore. 

      8. V Ý Š I V K A – umiestňuje sa v strede predného dielika vyšitá zlatistým alebo 

          striebristým hodvábom. 

      9. P O D B R A D N Í K 

        – dvojitý, kovový, zlatistý reprezentačný 

        –  pletený, kovový, zlatistý 

        –  barexový čierny           

   10. Všetky diely čiapky sú strihané po osnove. 

   11. Začiatok a ukončenie šitia je zaistené spätným uzašitím najmenej 10 mm  dlhým. 



   12. Švy a šitie musia byť rovné, stehy rovnomerné. 

   13. Počet stehov na 100 mm pri strojovom šití...50 ± 5 stehov. 

   14. Švy dielikov a švy zošitého okolka sú rozložené. 

Čiapky lodičky  (200ks) 

Čiapka lodička pre PV 

Čiapka lodička pre LaPVO 

Lodičky  sú  tvarom a konfekčným spracovaním identické, rozdiely sú len vo farebnom vyhotovení – 
PV – tmavozelená, LaPVO – tmavomodrá. 

Lodička sa skladá z vrchnej časti, dvoch bočných dielov, tvarovanej manžety a výpustky, podšívky 
a koženého potítka.. Je podšitá hodvábnou podšívkou. Na dolnom kraji z vnútornej strany je  prišité 
potítko z prírodnej usne. Na ľavý postranný diel sa umiestňuje odznak na čiapku malý. 

Veľkosti  51 – 62 

Čiapky so štítkom pre ženy  (30 ks) 

Názvoslovie: 

Čiapky služobné:          Čiapka 98 služobná pre ženy  PV 

                                   Čiapka 98 služobná pre ženy LaPVO 

Popis výrobku: 

Farba čiapky je  zhodná s farbou blúzy rovnošaty,  ku ktorej sa nosí, resp. používa. 

Čiapky služobné pre ženy PV sú tmavozelenej farby, pre LaPVO tmavomodré. 

Čiapky sa skladajú z dienka, okolka, manžety, podšívky, štítka. 

Medzi dienkom a dielikmi je výpustka z čiernej tkaniny. 

Veľkosti  51 – 60 (veľkosť čiapky sa rovná obvodu hlavy v cm) 

Čiapky sú strihom a vyhotovením identické, rozdiely sú vo farbe použitého materiálu. 

 T E C H N I C K É     P O Ž I A D A V K Y 

     1. D I E N K O – je zo základnej tkaniny, vystužené textilnou tkanou výstužou, stredom prešité po 
celej dĺžke. Je strihané po osnove, okolok, štítok a manžeta po útku. 

     2. O K O L O K – je zo základnej tkaniny, vystužený textilnou tkanou výstužou, v zadnej časti je 
zošitý. 



     3. M A N Ž E T A – je z dvoch dielov, vzadu zošitých a rozštepovaných. V prednej časti je 
manžeta preložená na ľavú stranu. Vo vrchnej časti manžety je všitá výpustka, ktorá je preštepovaná. 
Šírka výpustky je 4 mm. V dolnom kraji je s okolkom manžeta predšitá súčasne s potítkom. 

     4. Š T Í T O K – je plastový potiahnutý základnou tkaninou, všitý vpredu a je umiestnený 
rovnomerne od stredu čiapky na obidve strany. 

     5. P O T Í T K O – je z prírodnej t usne – kozina 25 mm široké, všitej po celom obvode čiapky. 

      6. P O D Š Í V K A – je z hodvábnickej tkaniny. Podšívkou je podšité dienko a okolok. Šev zošitia 
podšívky je prichytený po obvode dienka. 

      7. P O D B R A D N Í K 

        – dvojitý, kovový, zlatistý 

        – dvojitý, kovový, zlatistý reprezentačný 

        – dvojitý, kovový, striebristý 

        –  pletený, kovový, zlatistý 

   8. Všetky diely čiapky sú strihané po osnove. 

   9. Začiatok a ukončenie šitia je zaistené spätným uzašitím najmenej 10 mm  dlhým. 

   10. Švy a šitie musia byť rovné, stehy rovnomerné. 

   11. Počet stehov na 100 mm pri strojovom šití...50 ± 5 stehov. 

Odporúčam využiť možnosť k nahliadnutiu -upozornenie: 

Vzorky jednotlivých čiapok:  Čiapky služobné:            Čiapka 98 služobná pre ženy  PV 

                                                                                  Čiapka 98 služobná pre ženy 
LaPVO                                 

• sú k dispozícii k nahliadnutiu u pani Navrátilovej, č.t.0960/422330 

Akostné požiadavky 

 Výrobky musia svojim vyhotovením a vzhľadom zodpovedať predloženej vzorke, resp. vzorkám. 

Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to 
z líca i z rubu výrobku. 

Označovanie výrobkov 

Hotové výrobky sú označované : 



- etiketou 

a) Etiketou : 

Údaje na etikete – výrobca 

                             zloženie materiálu 

                             symboly ošetrovania 

                              veľkosť 

                              vojenské číslo materiálu 

                             rok výroby 

                             značka OS SR – skrížené meče 

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie           

Výrobky sa dodávajú zabalené do PE vrecka a do kartóna po 20 ks. 

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonáva poskytovateľ. 

Z predloženého množstva výrobkov sa preveruje stanovené percento. Pri zistení viac ako 10% 
chybných výrobkov z výberu, je dodávka hodnotená ako nevyhovujúca. 

Hotové výrobky musia byť expedované podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. 
Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, 
poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov. 

Výrobky musia byť skladované v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov. 

V sporných prípadoch medzi odberateľom a dodávateľom sa postupuje podľa platných zákonov SR. 

Prípadné reklamácie sa riešia podľa reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy. 

Čiapky sa vyrábajú podľa veľkostného sortimentu uvedeného v prílohách špecifikácie.  Rozmerové 
odchýlky sa stanovujú podľa STN 80 7030. 

 

Čiapky služobné   pre  PV, LaPVO. 

 

 
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie alebo ekvivalent 

                                     



Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost : 

Hmotnosť g/bm 

360 (±10%) 

Hmotnosť g/m2

220  (±10%) 

Šírka v cm 

152 (± 2cm) 

Dostava -  
poč.nit. /dm (10 
cm) 

osn 355/258 út 

 

Použité priadze

Česaná 

Väzba 

 Stanovenie 
podľa 
účelnosti - 
kreativita 

STN EN 12 127 : 
2000 

STN EN 
12 127: 2000 

STN EN 
1773:1999 

STN EN 1049-2 
: 1997   

Materiálové zloženie :  45 % vlna / 53 % polyester /   2% pružné vlákno, STN 
80 0052  útková ,elastická tkanina 

 
Fyzikálno- mechanické parametre: 

Pevnosť v daN 

osn/útok 

Zmena 
rozmerov 
zmáčaním v %

 

Zmena rozmerov 
pri vlhkom 
žehlení v % 

Stupeň krčivosti 
meraním uhla 
zotavenia po 24 
hod. 

Odolnosť voči 
žmolkovaniu 

Posun niti vo šve 
v mm pri 100 N 

230/200 osn 2,5/út 2 osn 2/út 1,5 4/4 5 osn 5/út 3 
STN EN ISO 
13934-1:2001 

STN EN ISO 
3759 :1997 

STN EN ISO 
3759 :1997 

STN EN 22313 
:1995 

STN EN ISO 
12945-1 

STN 80 0842 
:1986 

Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť: 

na svetle vo vode v praní v pote – 
kyslý/zásaditý

v 
chemickom 
čistení 

vlh. žehlení 

- pri 
žehlení za 
sucha, vo 
fixácií 

Suchý 
/mokrý 
oter 

4-5/4-5 4/4 4/4 4/4 4 4/4 4/4 4/4 

EN ISO 105-
B02: 
1994/Amd2:2000

EN ISO 
105-
E01:1994 

EN 
20105- 
C01 
:1989 

EN ISO 105-
E04 

:1994, 

EN ISO 105-
E05 

:1994 

EN ISO 
105-
D01:1993 

EN ISO 
105-
X11:1994 

ISO 105 -
P01:1993 

EN ISO 
105-X12 
:2001, EN 
ISO 105-E 
01:1994 

Účel použitia a symboly ošetrovania 

Účel použitia : 

Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná 

Symboly ošetrovania : 

STN EN ISO 3758 Textílie Symboly 
ošetrovania 

(ISO 3758: 2005) 

 



                  

 

1) Služobné čiapky  - TKANINY – DEZÉNY 

 

 
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie alebo ekvivalent 

 
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akost : 

Hmotnosť g/bm 

360 (±10%) 

Hmotnosť g/m2

220  (±10%) 

Šírka v cm 

152 (± 2cm) 

Dostava -  
poč.nit. /dm (10 
cm) 

osn 355/258 út 

 

Použité priadze

Česaná 

Väzba 

 Stanovenie 
podľa 
účelnosti - 
kreativita 

STN EN 12 127 : 
2000 

STN EN 
12 127: 2000 

STN EN 
1773:1999 

STN EN 1049-2 
: 1997   

Materiálové zloženie :  45 % vlna / 53 % polyester /   2% pružné vlákno, STN 
80 0052  útková ,elastická tkanina 

 
Fyzikálno- mechanické parametre: 

Pevnosť v daN 

osn/útok 

Zmena 
rozmerov 
zmáčaním v %

 

Zmena rozmerov 
pri vlhkom 
žehlení v % 

Stupeň krčivosti 
meraním uhla 
zotavenia po 24 
hod. 

Odolnosť voči 
žmolkovaniu 

Posun niti vo šve 
v mm pri 100 N 

230/200 osn 2,5/út 2 osn 2/út 1,5 4/4 5 osn 5/út 3 
STN EN ISO 
13934-1:2001 

STN EN ISO 
3759 :1997 

STN EN ISO 
3759 :1997 

STN EN 22313 
:1995 

STN EN ISO 
12945-1 

STN 80 0842 
:1986 

Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť: 

na svetle vo vode v praní v pote – 
kyslý/zásaditý

v 
chemickom 
čistení 

vlh. žehlení 

- pri 
žehlení za 
sucha, vo 
fixácií 

Suchý 
/mokrý 
oter 

4-5/4-5 4/4 4/4 4/4 4 4/4 4/4 4/4 

EN ISO 105-
B02: 
1994/Amd2:2000

EN ISO 
105-
E01:1994 

EN 
20105- 
C01 
:1989 

EN ISO 105-
E04 

:1994, 

EN ISO 105-
E05 

:1994 

EN ISO 
105-
D01:1993 

EN ISO 
105-
X11:1994 

ISO 105 -
P01:1993 

EN ISO 
105-X12 
:2001, EN 
ISO 105-E 
01:1994 



Účel použitia a symboly ošetrovania 

Účel použitia : 

Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná 

Symboly ošetrovania : 

STN EN ISO 3758 Textílie Symboly 
ošetrovania 

(ISO 3758: 2005) 

 
                  

Ozdoba – výpustka (lampas) 

 

 
Vlnárske tkaniny na vrchné ošetrenie alebo ekvivalent 

                                     
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Užitkové vlastnosti a stanovuje základné znaky akosti. 

Konštrukčno-technické 
parametre 

Hmotnosť g/bm 

5,6 g/bm ± 2%. 

 

Šírka v cm 

150 (± 2cm) 

Použité priadze

česaná 

Väzba 

plátno 

Materiálové zloženie : 45 % vlna / 55 % polyester   STN 80 0052 
Fyzikálno mechanické parametre 

Pevnosť v N 

osn/útok 

Zmena 
rozmerov 
zmáčaním v % 

 

Zmena 
rozmerov 
žehlením v % 

Stupeň krčivosti Odolnosť voči 
žmolkovaniu 

Posun niti vo šve 
v mm pri 100 N 

230/200 osn 4,5/út 3,5 osn 2,0/út 1,5 140 c 3/3/3/3 osn 8/út 8 
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia 

Na svetle na vode v praní v pote v chem.čist vlh. 
žehlenie vo fixácií suchý oter

4 3-4/3-4 3-4/3-4 4/4 4 3 3 3-4 
Účel použitia a symboly ošetrovania 

Účel použitia : 

Tkanina na oblek 

mykaná-česaná-kombinovaná 

Symboly ošetrovania : 

STN EN ISO 3758 Textílie Symboly 
ošetrovania 

(ISO 3758: 2005) 

 
                  

 



Základné takticko-technické užívateľské požiadavky:  

čiapky všetky druhy   

materiálové zloženie základného materiálu  : viď. predchádzajúca tabuľka 

vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou 

 

-  požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou  Symboly 
ošetrovania : STN EN ISO 3758 Textílie Symboly ošetrovania (ISO 3758: 2005), 

-   je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa  STN 80 0055. 

Akostné požiadavky 

Celkový vzhľad a vyhotovenie musí byť bezchybné, švy začistené, bez zbytočných koncov nití a to 
z líca i z rubu výrobku. 

Označovanie výrobkov 

Hotové výrobky sú označované : 

- etiketou 

Údaje na etikete          výrobca 

                              zloženie materiálu 

                              symboly ošetrovania 

                              veľkosť 

                              rok výroby 

                              značka OS SR – skrížené meče 

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie           

Výrobky sa dodávajú zabalené do PE vrecka a do kartóna po 20 ks. 

Kvalitatívnu prebierku dodávky vykonáva poskytovateľ. 

Upozornenie: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek používateľov, na prípadnú 
odchýlku, zmenu farieb jednotlivých typov čiapok. Zároveň si vyhlasovateľ vyhradzuje právo podľa 
potreby napr. v priebehu dodávok požadovať vykonanie drobných úprav tvaru a šitia uvedených 
výrobkov, ktoré nenarušia celkový vzhľad a ani požadovanú základnú konštrukciu výrobku. Uvedené 
zmeny nebudú mať vplyv na zmenu pôvodnej ceny predmetu požadovaného záväzku. 



 
10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti uchádzačov : 1.   doklad o oprávnení podnikať - doloží víťaz elektronickej 
aukcie 

12. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje : 

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 
tejto výzvy v listinnej podobe do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie  - kópiu 
dokladu. 

 2. Doručiť verejnému obstarávateľovi   podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú 
ponuku) do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.12.2014 

 

 

 

 

 


