
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: 0960 423124, 0960 423600, 0960 423303 Fax:  0960423601,  E-

mail:  obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Odevné doplnky. CPV 18613000-9 

 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 2016 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 21.03.2016 od 1100 hod. do 11.04.2016 do 0800 hod. Výzvy do elektronickej 

aukcie budú odoslané 11.04.2016 po 0800 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 14.04.2016 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 14.04.2016 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). 

  

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/aos


9. Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky: 

    

Rozdelenie do dvoch skupín: 

 

Časť a) 

 

Názov 
Počet v 

ks 

Spona na viazanky Muži 200 

Gombík napichovací zlatý 1000 

 

Časť b) 

Názov 
Počet v 

ks 

Znak rozlišovací vševojsk 1000 

Odznak na čiapku malý zlatý 150 

Odznak na čiapku veľký zlatý 200 

SPONA  NA VIAZANKU S PATINOVÝM ZNAKOM 

Technické parametre a vyhotovenie: 

Spony na viazanky sa vyrábajú z mosadzných pásov Ms 63 x 125 x 1. 

Odznaky na spony sa vyrábajú z mosadzného materiálu Ms 80 x 20 x 1,6. 

Spona je ohnutá na polovicu, na spodnej strane je prevedené vlnkovanie a na vrchnej strane je 

prinitovaný odznak OS SR. 

Spona pre mužov má ohyb na pravej strane. 

Rozmery 

Názov Šírka (mm) Dĺžka (mm) Hrúbka (mm) Hmotnosť (g) 

Spona na viazanku 6,0 61±0,5 1,0 6,0 

Názov Výška (mm) Šírka (mm) Hrúbka (mm) Hmotnosť (g) 

Odznak na sponu 20,6 15,2 1,6 2,5 

 



Povrchová úprava : 

Povrchová úprava spôn na viazanky vo farbe zlatistej : 

            Spony sú galvanicky zlátené, hrúbka zlátenia je minimálne 0,5 mikróna 

Povrchová úprava odznakov patinovaním: 

Pri patinovaní sú odznaky načiernené a následne zapatinované a zalakované  UV lakom. 

Označovanie výrobkov : 

Výrobky nie sú samostatne označované. Označujú sa len na krabici s týmito údajmi : 

- značka výrobcu 

- názov výrobku 

- počet kusov 

- značka odberateľa (skrížené meče) 

- rok výroby 

NÁZOV 

výška 

/mm/ 

Šírka 

(priemer) 

/mm/ 

hrúbka 

/mm/ 

hmot. 

/g/ ±0,3 g 

Znak rozlišovací vševojsk 23,6 21,4 0,5 0,9 

Gombík napichovací zlatý 16 15 3 0,8 

Povrchová úprava : 

Povrchová úprava rovnošatových doplnkov vo farbe zlatistej 

            Rovnošatové doplnky sa  moria v kyseline dusičnej a následne pasivujú. 

Povrchová úprava doplnkov patinovaním  

Rovnošatové doplnky  sú načiernené (vytvorí sa čierna vrstva) a následne hromadne 

zapatinované. 

Označovanie výrobkov: 

Výrobky nie sú samostatne označované. Označujú sa len na krabici týmito údajmi : 

- značka výrobcu, 

- dátum výroby, 



- počet kusov, 

- značka odberateľa (t.j. skrížené meče), 

- názov výrobku. 

 

Odznaky na čiapky 

 

Technické parametre a vyhotovenie : 

Odznaky na čiapky sa vyrábajú z materiálu Ms 80 a Ms 90. Vonkajší tvar odznaku je vyrezávaný. 

Predné strany odznakov sú lakované, farbené a polyesterované. Na zadných stranách odznakov 

sú prispájkované skrutky M3x12 mm s mosadznými  maticami M3 a fatroidovými podložkami. 

Na malých odznakoch sú na zadných stranách prispájkované spínacie ihly s dĺžkou 15 mm. 

Povrchová úprava: 

Odznak na čiapku pre dôstojníkov : 

 lipové lístky a podklad patinovaný a lakovaný 

 meče striebro patinované a lakované 

 slovenský znak farebný a polyesterovaný 

Povrchová úprava odznakov vo farbe zlatistej : 

Odznaky sa galvanicky zlátia, hrúbka zlata je minimálne 0,6 mikrónov. 

Povrchová úprava patinovaním : 

Povrchová úprava znakov Slovenskej republiky : 

Slovenské znaky sú farbené acetónovými farbami a to : 

 podklad – farba červená 

 dvojkríž – farba biela 

 trojvŕšie – farba modrá 

Po farbení sa odznaky nalakujú UV lakom. 

Názov Výška v mm 
Šírka v 

mm 

Hrúbka v 

mm 

Hmotnosť v 

g 

Odznak na čiapku pre dôstojníkov 57 42 1,0 13,1 

Odznak na čiapku pre dôstojníkov malý 43 32 1,0 8,2 

Odznak na čiapku pre práporčíkov 57 42 1,0 13,1 

Odznak na čiapku pre práporčíkov malý 43 32 1,0 8,2 
 



 
 

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.   

 


