
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„pracovné oblečenie používané v OS SR“ 

  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní “).  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kliment, č.t. 044/2883124. 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „pracovné oblečenie používané v OS SR“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 39522540-4 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky  

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 30. 06. 2017  

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 

393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod. 

Predpokladaná hodnota zákazky do: 1728,- Eur s DPH  
  

Predpokladané množstvá:  

 

Názov Počet v ks 

Nohavice pracovné pre ÚT 50 

Čiapka pracovná pre UT   150 

 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR 

s DPH 
Nohavice pracovné pre ÚT ks 1   

Čiapka pracovná pre UT   ks 1   

 

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

Podmienky účasti:  

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 32 

ods. 2 písm. e), t.j. doklad o oprávnení poskytovať tovar vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 

Doklady predložiť do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky. 

Nepredloženie hore uvedených podmienok účasti má za následok vylúčenie uchádzača. 

 

 



Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk 

najneskôr dňa 20. marca 2017 do 08:00 hod. 

Uchádzači na výzvu predložia vzorku tovaru predmetu zákazky: 

 

P.č. Názov tovaru( vzorky ) Počet ks vzorky 

1. Nohavice pracovné pre ÚT 1ks 

2. Čiapka pracovná pre UT   1 ks 

 

 

Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:      

           Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom 

jazyku a symboly údržby.  

 Funkčnú vzorku predložiť do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. 

Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku na emailovú adresu najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. 

Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie, 

že predkladá ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „pracovné oblečenie 

používané v OS SR“. 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

 

Technické vlastnosti Požadovaná hodnota 

Farba, podľa normy STN EN 20105-A02 17-0935 TP odchýlka do 

stupňa 4 sivej stupnice 

Materiálové zloženie tkaniny podľa normy 

 STN 80 0067-1 

60% Bavlna+40% Polyester 

Plošná hmotnosť, podľa normy STN EN 12127 250 g/m2 

Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa normy  

STN EN ISO 13934-1 

1100 N /900 N 

Odolnosť v odere, podľa normy STN EN ISO 12947-2 viac ako 40.000 cyklov 

Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –osnova, podľa 

noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077 

-2% 

Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –útok, podľa 

noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077 

-2% 

Obsah formaldehydu, podľa normy  

STN EN ISO 14184-1 

menej ako 20 mg/kg 

Obsah ťažkých kovov, podľa normy  

STN EN 80 0055 

Platný certifikát o zdravotnej 

nezávadnosti tkaniny 

OekoTex Standard 100, číslo 

BEWO 099477, potvrdený 

dovozcom tkaniny  

Dôkaz prítomnosti arylamínov, podľa normy 

 STN EN 80 0055 

Platný certifikát o zdravotnej 

nezávadnosti tkaniny 

OekoTex Standard 100, číslo 



BEWO 099477, potvrdený 

dovozcom tkaniny 

Obsah pentachlórfenolu, podľa normy 

 STN EN 80 0055 

Platný certifikát o zdravotnej 

nezávadnosti tkaniny 

OekoTex Standard 100, číslo 

BEWO 099477, potvrdený 

dovozcom tkaniny 

Stálofarebnosť v praní pri 60°C, podľa normy 

STN EN ISO 105-06 

zmena odtieňa                 4 

zapustenie do BA ST        4 

zapustenie do PES ST      4 

Stálofarebnosť v chemickom čistení, podľa normy STN EN 

ISO 105-D06 

zmena odtieňa                 4-5 

zapustenie do BA ST        4-5 

zapustenie do PES ST      4 

Stálofarebnosť v otere suchom, podľa normy STN EN ISO 

105-X12 

zmena odtieňa                 4-5 

zapustenie do BA ST        4-5 

zapustenie do PES ST      4-5 

Stálofarebnosť v otere mokrom, podľa normy STN EN ISO 

105-X12 

zmena odtieňa                 4 

zapustenie do BA ST        4-5 

zapustenie do PES ST      4-5 

Stálofarebnosť v pote (suchý), podľa normy  

STN EN ISO 105-E04 

zmena odtieňa                 4 

zapustenie do BA ST        4-5 

zapustenie do PES ST      4-5 

Stálofarebnosť v pote (mokrý), podľa normy  

STN EN ISO 105-E04 

zmena odtieňa                 4 

zapustenie do BA ST        4-5 

zapustenie do PES ST      4-5 

Symboly ošetrovania, podľa normy  

STN EN ISO 3758 

 

Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR 
 

Čiapka sa skladá zo stredového dielu, postranného dielu, 

štítku zo základného materiálu a potítka z keprovky. 

 

Veľkosť čapice možno upraviť pomocou sťahovacej spony 

umiestnenej v zadnej časti čiapky. 

 

Čiapka sa zostavuje z dvoch základných častí: tvarovaného 

stredového dielu a postranného dielu. 

 

Švy stredového dielu sú zošité päťniťovým strojom, sú 

začistené zahnutím k postrannému dielu a preštepované v 

šírke 1 mm. 

 

Otvor pre našitie sťahovacej spony na postrannom dieli je 

olemovaný šikmou páskou. 

 

Po celej dĺžke spodnej časti postranného dielu je našitý 

vystužovací pás 

 

Po navlečení spony na sťahovaciu pásku sa táto prišije k 

spodnému okraju otvoru. 

 

Dlhšia páska slúžiaca na reguláciu veľkosti sa prišije oproti 

nej.  

 

Zapínacie pásky sú zhotovené zo základného materiálu so 

šírkou 18 mm a 105 mm dlhé. 

 



Štítok – spodná a vrchná časť štítku je zo základného 

materiálu. Do vnútra je zašitá výstuž. 

 

Štítok je pre účely spevnenia viacnásobne prešitý 

v rovnobežných pásoch. 

 

Potítko je z keprovky š. 20 .Našije sa po celom obvode 

čiapky. 

 

V časti našitia štítku je začistenie šva prevedené zalemovaním 

keprovky. 

 

Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách. Vo 

veľkosti 2, ktorá zodpovedá veľkostiam od 50 – 54  a  veľkosť 

3 ktorá  zodpovedá veľkostiam od 58 – 62. 

 

Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky  

 Predné diely sú vystužené v kolennej časti 400 mm dlhými 

náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc. 

 

Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené 

vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 300 mm, šírka 

v spodnej časti 180 mm a v hornej časti 130 mm. 

 

Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.   

Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko 

s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm 

s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. 

 

Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.  

Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko 

s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm 

s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. 

 

Vrecko z rubovej strany spevnené našitým podkladom.  

Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko 

s prinechanou podsádkou bez príklopky. 

 

Vrecko je z rubovej strany spevnené  našitým podkladom.  

V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je 

prišitý gombík. 

 

 Vrecko má rozmery 160x170  mm.  

Rázporok je 170 dlhý a 50 mm široký s tromi gombíkmi.  

Spodné bočné rázporky s 2 gombíkmi sú 230 mm dlhé a 45 

mm široké a sú prinechané zo základného materiálu. 

 

Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišitý 

v záložke je prišitý gombík na prepnutie. 

 

Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 40 

mm. 

 

Do prevleku pásca je navlečená keprovka.  

V záložke ľavej strany pásca je vyšitá dierka pre navlečenie 

keprovky na stiahnutie nohavíc. 

 

Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešitý v šírke 25 mm.  

Etiketa  

Na každom výrobku je umiestnená etiketa s údajmi 

o výrobcovi,  veľkosti, značke odberateľa, roku výroby a 

symbolmi ošetrovania. 

 

Umiestnenie etikety na blúze je v priekrčníku pod golierom.  



Umiestnenie etikety na nohaviciach do pásu  je v pásci 

v mieste vytvorenia vešadla z keprovky. 

Umiestnenie etikety na čiapke je v zadnej časti nad otvorom 

pre našitie sťahovacej spony. 

 

Blúzy a nohavice sa balia samostatne a sú pevne previazané do 

zväzku po 10 kusov. 

 

Čiapky sa balia po 25 ks do zväzku, previažu sa špagátom. 
Dva zväzky po 25 ks t.j. 50 ks sa balí do sáčku. 

 

Čapice sa neprehybujú, sú ukladané na seba štítkom hore.  

Každá jednotka balenia je opatrená sprievodným štítkom 

s údajmi o výrobcovi, názve výrobku, veľkosti, roku výroby a  

počte kusov. 

 

Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti.  

 


