
Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou 

v zmysle  zákona č. 343/2015 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: 044 2883015; 044 2883600  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2. Predmet zákazky: Košele a blúzky CPV - 18332000-5;  

 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. 
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 
Liptovský Mikuláš 1 

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

 6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

 7. Lehota dodania predmetu zákazky: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 

 8. 

Forma predkladania ponúk: 

Registrácia do aukcie od 21.09.2016 od 14:30 hod. do 05.10.2016 do 08:00 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 
05.10.2016 po 0800 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 10.10.2016 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 10.10.2016 od 09.00 do 09.30 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 
ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta poskytnutia služby verejného 
obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím služby/dodaním predmetu zákazky). 

 9. 

 

 Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky 

Košele 2015 s dlhými rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela) 

Košele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného 
materiálu. 

Košele sú polopriliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. 

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok je vystužený má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v 
šírke 0,5 cm po obidvoch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. 
výšková skupina).  

Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú 
všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. 

http://www.ezakazky.sk/aos


Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja 
a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v 
kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované 
na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na vrecká 1 gombíkom. 

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo 
je preštepované na šírku 0,1 cm. 

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je vystužený vložkovinou, preštepovaný v šírke 0,5 cm. 
Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. 

Rukávy košele sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok  16 cm dlhý, rázporky 
sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti  3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety všitý so 
zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výška  7  cm, v rohoch skosené. Štepovanie je 0,1 cm v hornom kraji a 
0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík. 

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od 
spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.  

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm 
pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. 

Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. 

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným 
(anglickým) švom  0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojihlovým strojom 
na šírku šva 0,5 cm.  

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia - lišty. Prvá dierka je 
umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.  

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so 
zaisteným stehom. 

Dolný kraj košele je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm. 

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky , sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej 
strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je 
štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. 

Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom 
vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. 

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa 
biela bude mať náplecníky biele.   

Veľkostný sortiment 

Veľkosť košele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Košele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 
obvodoch krku. 

Výška 
postavy       

Obvod krku 
      

1 – 170 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2 – 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

3 – 182 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

4 - 188 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

5 – 194 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 



Košele 2015 s krátkymi  rukávmi ( bledozelená, bledomodrá, biela) 

Košele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe  použitého základného 
materiálu. 

Košele sú polopriliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. 

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok je vystužený, má obšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v 
šírke 0,5 cm po obidvoch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. 
výšková skupina).  

Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú 
všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. Na oboch polpredkoch sú naštepované 
nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa 
veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do 
trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je 
vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na vrecká 1 gombíkom. 

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo 
je preštepované na šírku 0,1 cm. 

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené  kosticou. Golier je vystužený vložkovinou preštepovaný v šírke 0,5 cm. 
Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. 

Rukávy košele sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, 
preštepovanú v šírke 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka, oštepovaná na 0,5 cm. otočená je do 
lícnej strany a na pevno prichytená gombíkom. 

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od 
spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.  

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm 
pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. 

Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. 

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným 
(anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojihlovým strojom 
na šírku šva 0,5 cm.  

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia - lišty. Prvá dierka je 
umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.  

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so 
zaisteným stehom. 

Dolný kraj košele je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm. 

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky , sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej 
strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je 
štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie 
náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v 
šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. 

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa 
biela bude mať náplecníky biele. 

 



1.1.1  Veľkostný sortiment 

Veľkosť košele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Košele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 
obvodoch krku. 

Výška postavy 
      

Obvod krku 
      

1 - 170 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2 - 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

3 - 182 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

4 - 188 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

5 - 194 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Bundokošeľa 2015 s krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela) 

Bundokošele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe  použitého 
základného materiálu. 

Bundokošele sú rovného strihu, s krátkymi rukávmi, s jednodielnym rozhalenkovým golierom, v dolnom kraji sú riešené 
do pása. Košele sa nosia na nohavice, golier sa nosí  buď  rozhalenkový alebo zapnutý pod krkom. 

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm 
po obidvoch stranách légy. Obidva polpredky sú predšité podsádkou, okraje obnitkované. Na lége je vyšitých 6 dierok, 
(I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina).  

Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú 
všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. Na oboch polpredkoch sú naštepované 
nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa 
veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do 
trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je 
vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom. 

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo 
je preštepované na šírku 0,1 cm. 

Dolný kraj košele je spracovaný do pásca širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca 
je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité dva tunelíky v dĺžke 17 cm slúžiace na navlečenie pruženky. Konce 
tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka pruženky je 17 cm. 

Rukávy bundokošele sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na 
manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm  

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od 
spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.  

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm 
pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, 
pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. 

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným 
(anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojihlovým strojom 
na šírku šva 0,5 cm.  

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je 
umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.  

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so 
zaisteným stehom sa navliekajú na všité náplecníky , sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane 
je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 
1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú 
zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v 



dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48. 

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa 
biela bude mať náplecníky biele. 

Veľkostný sortiment 

Veľkosť bundokošele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Bundokošele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách 
a 14 obvodoch krku. 

Výška 
postavy       

Obvod krku 
      

1 - 170 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

2 - 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

3 - 182 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

4 - 188 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

5 - 194 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Blúzky  2015 s dlhými i krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela) 

                sú strihovým riešením a konfekčným spracovaním identické, rozdiel je iba vo farbe základnej tkaniny. Blúzky sú v 
polopriliehavej línii, v bočných švoch mierne tvarované. Dolný kraj je zaoblený, podohnutý a obrúbený na 0,5 cm. 

 Blúzky s dlhými aj s krátkymi rukávmi majú dvojdielny vystužený tvarovaný  golier zapínaný pod krkom. Predné diely 
sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý predný kraj je spracovaný do légy 3 cm, vystužený lepivou výstužou, 
prešitý v šírke 5 mm a má vyšité dierky. Ľavý predný kraj je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný a má 
našité gombíky. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch  vypracované prsné odševky. 

Na obidvoch predných dieloch sú našité vrecká s príklopkami. Vrecká sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a 
cca 19,5 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj vrecka je obrúbený na šírku 2 cm, v strede je našitý 
gombík, dolný kraj má zrezané rožky. 

Vrecko je našité 0,1 cm od kraja, v hornom kraji je prešité do trojuholníka. Príklopky sú našité nad vreckami, 
vystužené, so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm, V strede príklopky je vyšitá  1 dierka, ktorou sa 
pripína o vrecko s gombíkom. 

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo 
je preštepované na šírku 0,1 cm. 

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené  kosticou. Golier je preštepovaný v šírke 0,5 cm. Stojačik v mieste 
prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík. 

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, 
preštepovanú v šírke 0,5 cm.  

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý, 
rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm.  

Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné výška 5 cm. Štepovanie je 0,1 cm v 
hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík. 

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 3 cm, 1,8 cm 
od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.  

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 3,5 cm, dĺžky 12,5 cm. Sú ukončené do špičky, 
vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom. 

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným 
(anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojihlovým strojom 



na šírku šva 0,5 cm. Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. 
Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a 
príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so zaisteným stehom. Dolný kraj blúzky je 
rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm. 

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej 
strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je 
štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie 
náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v 
šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm 

Bledomodrá blúzka bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené, blúzka 
biela bude mať náplecníky biele. 

Blúzky sa vyrábajú v troch výškových skupinách v 12 obvodoch hrudníka. Veľkosť blúzky sa udáva výškou postavy a 
obvodom hrudníka. Skrátený spôsob - kód udáva výškovú skupinu a polovičný obvod hrudníka. 

 

Príklad:     výška postavy 170 cm,  

obvod hrudníka 96 cm  označenie veľkosti: 2 – 48 

 

Veľkostný sortiment 

Výška 
postavy     

Polovičný obvod hrudníka 
    

1 – 164 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

2 – 170 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

3 – 176 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

 

 

Základné konštrukčno-technologické parametre tkaniny košele, bundokošele a blúzky: 

(hodnoty a parametre musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby) 

Parameter Norma / predpis Požadovaná hodnota 

Obsah textilných vlákien v zmesiach 

(%) 

STN 80 0067 

65 % polyester 35 % bavlna 

U=2% 

Väzba  
 

Plátnová 

Farba košele/farba náplecníka podľa priloženého vzorku Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice 

Plošná hmotnosť STN EN 12 127 

115 g/m 2    ± 10 g/m 2    

 

Zmeny rozmerov pri praní: Automatická 
pračka T:400C, IEC 456, Tž: 1500C Dĺžka: 
Šírka: 

STN EN 340 

STN EN ISO 6330,  

STN EN 25077 

max.3 % 

 



Posuv nití vo šve: Priemerný posuv 
osnovných nití Priemerný posuv útkov nití 
Hodnota napínacej sily 80 N 

STN EN ISO 13 936-2 

 osnova: 2 mm   útok: 1 mm 

 

Stanovenie uhla zotavenia v 0 Vzorka v 
smere osnovy - uhol zotavenia  Vzorka v 
smere útku - uhol zotavenia 

STN EN 22313 

osnova: 135  útok: 144 

 

Odolnosť proti žmolkovaniu: Odolnosť proti 
žmolkovaniu po 3000 otáčkach 

STN 80 0846 Stupeň 4 (mierne žmolkovanie)  

Stálofarebnosť na svetle  (stupeň modrej 
stupnice) 

STN EN ISO 105-B02 

Stupeň 6  

 

Stálofarebnosť pri žehlení za sucha /za 
vlhka 

STN EN ISO 105-X11 min. 4 

Stálofarebnosť pri praní pri 600C STN EN ISO 105-C06 min. 4 

Stálofarebnosť pri suchom a mokrom otere STN EN ISO 105-X12 min. 4 

Stálofarebnosť v kyslom a alkalickom pote STN EN ISO 105-E04 min. 4 

Stanovenie obsahu ťažkých kovov 
formaldehydu a pesticídov (mg.kg - 1)  

STN 80 0055 

podľa STN 80 0055  

 

 

Cena za dodávku predmetu zákazky je max. do limitu 4999 € s DPH. 

Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Meno užívateľa 
povereného spoluprácou pri spracovaní návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk 
a pravidiel ich uplatnenia: 

Najnižšia cena 

 

Názov materiálu 
Predpokladané 
množstvo 

 

Cena bez DPH za 
ks 

 

Cena s DPH za ks 

Cena za 
predpokladané 
množstvobez 

DPH 

Cena za 
predpokladané 

množstvo s 
DPH 

Košeľa 2008 bledozelená KR 20 
  

  

Košeľa 2008 bledozelená DR 117 
  

  

Košeľa 2008 biela DR 45 
  

  

Košeľa 2008 bledomodrá KR 30 
  

  

Blúzka 2008 biela DR 15 
  

  

Blúzka 2008 bledozelená KR 10 
  

  

Blúzka 2008 bledozelená DR 20 
  

  

Cena celkomelkom s DPH  

 

 

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

11. 
Podmienky účasti uchádzačov : 1. doklad o oprávnení podnikať – poskytovať požadovanú službu  - 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: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 

 

 

 


