
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: 0960423303, 0960 423600,423124,  Fax: 0960423601,  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Kožušinové sivé ušianky (opakovaná) 
 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. Miesto dodania 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  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 29.07.2014 od 1500 hod. do 11.08.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 
11.08.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo,14.08.2014 od 08.30 hod. do 09.00 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 14.08. 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. 

 Podklady k zákazke  

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

TECHNICKÝ POPIS 

Kožušinová sivá ušianka slúži ako doplnok služobnej rovnošaty v zimnom období. Skladá sa zo šesťdielneho čapicového 
vrchu, z jedného predného dielu a z jedného zadného dielu. Predný a zadný diel je zo sivej kožušiny NUTRIETA.  

Štepovanie - diely poťahu na úzko /2mm/ 

• okolo podšívky dvojihlovkou  rozpich 1,2 cm 
•  dienko podšívky ozdobne prešité, a to do kosoštvorcov o strane 6 cm, dvakrát  prešité vo vzdialenosti 0,5 cm 

od seba 

http://www.ezakazky.sk/aos


Všetky švy musia byť riadne zašité, aby sa nepárali. 

Švy a prešívanie švov i ostatné šitie musí byť rovnaké, úhľadné, bez vynecháviek, napnutie nití rovnomerné. 

Spracovanie srsťou na vrch chránitka na uši majú na vrchu ušianky zapínanie na pútko a gombík. 

Vrchný poťah je z látky – 6 dielikov zošitých a preštepených na úzko. Na ušitý poťah spodný okraj prišiť textilný prúžok. 

Kožušinové časti sú podšité látkou na kožušinovom stroji. 

Keprová podšívka je podložená dvojitým ronolínom 60g/m² a 100g /m² , tevýrom  200g/m². 

Všetky tri materiály sú zároveň s keprom prešité na krajčírskom stroji. Kožušinový lem je na podšívku prišitý na 
krajčírskom stroji. Navrch hlavy je natiahnutý poťah z látky po obvode hlavy podhnutý lem a naštepovaný na úzko. Čelový 
diel je k hlave pripnutý dvoma autodrukmi. V strede čela vzdušník na odznak. 

VEĽKOSTNÝ SORTIMENT 

51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 

 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 

ifikácií. o kod 
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 

 


