
 

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 Fax: 0960423601,  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Pracovné odevy 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 19.05.2014 od 1100 hod. do 26.05.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej 
aukcie budú odoslané 26.05.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 29.05.2014 od 10.00 hod. do 10.25 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 29.05. 2014 od 10.30 do 11.00 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). 

http://www.ezakazky.sk/aos


 9. 

 Podklady k zákazke  

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

1) Opis jednotlivých súčiastok 

Čiapka na údržbu techniky 

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. 14 Našije sa po celom obvode čiapky. V časti našitia štítku je 
začistenie šva prevedené zalemovaním keprovky. 

            Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách: 

            veľkosť 2          zodpovedá veľkostiam od 50 – 54 

            veľkosť 3          zodpovedá veľkostiam od 58 – 62. 

Blúza pracovného odevu. 

Blúza má jednoradové zapínanie pod krk. Polpredky majú krajové podsádky prinechané. Vnútorný 
okraj krajových podsádok je podohnutý a v šírke 50 mm prišitý na polpredky. V ľavom polpredku 
sú rovnomerne od seba vyšité dierky v počte 6 ks. Vrchná a spodná dierka je vyšitá cez polpredok, 
ostatné sú umiestnené v lište krytého zapínania. 

            Na polpredkoch sú našité nakladané mechovité vrecká s príklopkou s dierkami na zapnutie. 
Rozmery vreciek sú 170x160 mm. Vrecká sú spevnené z rubnej strany našitými podkladmi, ktoré 
sú našité cez celý polpredok. Podsádka vreciek je prinechaná. Vrecko na ľavom polpredku je 
prešité v strede, rozdelené na 2 polovice. 

Suchý zips na pripevnenie menovky o rozmeroch 13,5 x 2,5 cm je umiestnený vo vzdialenosti 5 
mm v tolerancii ±3mm nad vrchnou časťou príklopky ľavého vrecka blúzy. 

Vo vzdialenosti 15mm v tolerancii ±3mm od vrchného okraja stredu menovky sú nad sebou 
vodorovne umiestnené 2 pásiky na hodnostné označenie o rozmeroch 9 x 2 cm. Medzera resp. 



vzdialenosť medzi pásikmi na hodnostné označenie je  20 mm v tolerancii ±3mm. 

Háčiková časť suchých zipsov nie je prišitá na hodnostnom označení a menovke, ale prichytená 
spôsobom plyšová časť a háčiková časť spolu. Hodnostné označenie a menovka - plyšová a 
háčiková časť je čistá  (nie je na nej vyšitá konkrétna vojenská hodnosť). Rozmery menovky sú 
identické ako rozmery suchého zipsu na pripevnenie menovky, teda 13,5 x 2,5 cm. Rozmery 
hodnostného označenia sú 9 x 7 cm v tolerancii ±3mm. Hodnostné označenie je iba suchý zips 
háčikovej časti zo zadnej strany v dvoch vodorovne umiestnených pásikoch nad sebou o 
rozmeroch 9x 2 cm prichytený na suchý zips plyšovej časti.  

Konkrétne vyšité hodnostné označenie a nadpísanú menovku nie je nutné predkladať a ani  nikde 
zabezpečovať. 

            Rukávy sú hlavicové, s dvoma záhybmi. V rukávovom šve sú rázporky v spodnej časti 
zakončené manžetami 50 mm širokými, ktoré sa zapínajú na gombík. V lakťovej časti sú rukávy 
vystužené našitými náložkami zo základného materiálu, ktoré sú zo spodnej strany zapracované do 
rukávového šva. Rozmery náložiek sú 280x130 mm. 

            Golier je strihaný vcelku. Po obvode je preštepovaný v šírke 6 mm. 

            V spodnej časti predného a zadného diela blúzy je na obidvoch stranách vytvorený záhyb 
na zvýšenie voľnosti po jednom na každej strane. Po celom obvode spodného okraja blúzy je 
našitý 50 mm široký pásec, v ktorom je navlečená keprovka ( tkaninová šnúrka, pásec ) v šírke 1,5 
cm slúžiaca na reguláciu obvodu pásu. 

Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky 

            Predné diely sú vystužené v kolennej časti 450 mm dlhými náložkami zapracovanými do 
bočných švov nohavíc. 

            Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. 
Dĺžka vreciek je 330 mm, šírka v spodnej časti 200 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 200x170 
mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká. Vrecko je z rubovej strany spevnené 
našitým podkladom. 

            Na ľavom bočnom šve je našité makladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 
200x170 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 250 dlhý a 45 mm široký s tromi gombíkmi. Spodné bočné rázporky s 2 
gombíkmi sú 250 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 25 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. 

Na každom výrobku je umiestnená etiketa s následovnými údajmi : 

• výrobca 
• veľkosť 
• značka odberateľa a rok výroby 
• symboly ošetrovania 

Umiestnenie etikety : 

na blúze                                   - v priekrčníku pod golierom 

na nohaviciach do pásu               - v pásci v mieste vytvorenia vešadla z keprovky 

na nohaviciach s náprsenkou     - v podsádke zvýšenej chrbtovej časti náprsenky 

na čiapke                                   - v zadnej časti nad otvorom pre našitie sťahovacej spony 

U blúzy je veľkosť narazená na vnútornú stranu podsádky pravého polpredku, u nohavíc na 
vnútornej strane príklopky bočného vrecka, u čapice na pravej strane postranného dielu 

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: výrobca, názov výrobku, 
veľkosť, rok výroby, počet kusov. Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti. 

 

2)Technické parametre predmetu zákazky : 

Požadovaný údaj Por. 

číslo 

Názov technického 
parametru Norma 

kaki čierna 

80 % bavlna, 20 % polyester 

+ 3 % 1. Materiálové zloženie tkaniny STN 80 0067-1 
kaki s úpravou 
vodoodpudivou, 
olejoodpudivou 

čierna s úpravou 
vodoodpudivou, 
olejoodpudivou 

2. Farba STN EN 20105-A02

kaki 

18-0724 TC 

čierna 

19-4305 TC 



odchýlka do 
stupňa 4 sivej 
stupnice 

odchýlka do stupňa 4 
sivej stupnice 

3. Plošná hmotnosť tkaniny STN EN 12127 
kaki 

240 g/m2 

čierna 

240 g/m2 

4. Obsah formaldehydu STN EN ISO 
14184-1 

<20 mg.kg-1 

 

5. 
Obsah ťažkých kovov 

As, Cd, Pb, Cu, Cr, Co, Ni 
STN 80 0055 Musí zodpovedať zdravotnej 

nezávadnosti 

6. Dôkaz prítomnosti arylamínov STN 80 0055 Musí zodpovedať zdravotnej 
nezávadnosti 

7. Obsah pentachlórfenolu STN 80 0055 Musí zodpovedať zdravotnej 
nezávadnosti 

8. Stálofarebnosť na svetle STN EN ISO 105-
B02 5 

5 

 

9. 

Stálofarebnosť v pote 

alkalicky 

kyslý 

STN EN ISO 105-
E04 

 

4-5 

4-5 

 

4-5 

4-5 

10. 

Stálofarebnosť v otere 

suchý 

mokrý 

STN EN ISO 105-
X12 

 

4-5 

4-5 

 

4-5 

4-5 

11. Stálofarebnosť v praní STN EN ISO 105-
C06 4 

4 

 

12. Stálofarebnosť v chemickom 
čistení 

STN EN ISO 105-
D01 4-5 4-5 

13. Pevnosť a ťažnosť metóda 
Strip STN EN ISO 13934 700/400 N 

700/400 N 

 

14. Odolnosť proti povrchovému 
zmáčaniu STN EN 24920 stupeň 5 stupeň 5 

15. Odolnosť proti oderu metóda 
Martindale 

STN EN ISO 
12947-2 viac ako 25 000  

16. Olejoodpudivosť – Skúška 
odolnosti proti uhľovodíkom 

STN EN ISO 14419 
a AATCC 118 stupeň 6 stupeň 6 

17. Zrážanlivosť  -2/-2 
-2/-2 

 
      

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 o kodifikácií. 

 
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 vyplnenú  a podpísanú tabuľku s jednotkovými cenami 
v listinnej podobe a 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 

 
 

 

 

 


