
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„pulóver s náplecníkmi  používaný 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 : „pulóver s náplecníkmi  používaný v OS SR“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 18235100-6 

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: 3605,- Eur bez DPH  
  

Predpokladané množstvá:  
 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  

Pulóver s náplecníkmi PV   ks 98 

Pulóver s náplecníkmi LaPVO   ks 5 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR 

s DPH 

Pulóver s náplecníkmi PV   ks 1   

Pulóver s náplecníkmi LaPVO   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 13. marca 2017 do 08:00 hod. 

Uchádzači na výzvu predložia vzorku tovaru predmetu zákazky: 

 

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

1. Pulóver s náplecníkmi PV   1ks bez veľkostí 

2. Pulóver s náplecníkmi LaPVO   1ks bez veľkostí 

 

 

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: „Pulóver s náplecníkmi 

používaný v OS SR“. 

 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

 

  Pulóver s náplecníkmi 
Pulóver je rovného strihu s dlhými rukávmi s priekrčníkom riešeným ku krku. 

Na pletenie sa má použiť priadza v zložení 50% bavlna, 50% akryl. Priadza musí spĺňať certifikát 

OEKO TEX 100 a musí spĺňať zvýšenú odolnosť voči žmolkovitosti. Dolný okraj pulóvra a dolné 

okraje patentov pulóvra sa začínajú pružným patentom vysokým cca 7 cm väzbou 2:2. Predný 

a zadný diel pulóvra je pletený jednolícnou väzbou a bočné kraje pulóvra sú ripované. Prieramky 

sú pletené do tvaru – fully fashion (na plochých pletacích strojoch, ktoré produkujú tvarované 

kusy). Rukávy sú vyhotovené ripovým pletením ripy 2/2 do priekrčníka je našitý zdvojený patent 

vo väzbe 1:1 vo výške cca  4 cm. 

Výrobok je pletený na plochom pletacom stroji /delenie 8/. 

Pulóver má v ramennej časti predného a zadného dielu a predlaktie rukávov nakladané sedielka 

(zosilnené časti dielov) zo zmesovej tkaniny s hydrofóbnou úpravou,  zloženie 93% polyamid/7 

% elastan s plošnou hmotnosťou 235g/m2. Z tejto tkaniny sú aj  lakťové náložky a vrecko 

s príklopkou, ktoré je umiestnené v strede ľavej polovice predného dielu. Na vrecku ja vyšitý znak 

OS SR. Znak OS SR je uvedený v prílohe špecifikácie, príklopka sa pripína na vrecko suchým 

zipsom. 

V plecnej časti prieramkov sú všité náplecníky, ktoré sú vystužené, pevné zapínané na gombík 

v priemere 11 mm, ktoré slúžia na pripnutie navliekacích náplecníkov s hodnostným označením. 

Sú vyrobené zo zmesovej tkaniny 35% bavlna 65 % polyester. 

Montáž výrobku 

Ramenné švy sa zošívajú dvojnitným obnitkovacím strojom, následne sa štepujú do zadného 

diela. Rukávová hlavica sa obnitkuje dvojihlovým obnitkovacím strojom. Rukávy sa do 

prieramkov všívajú okrúhlym retiazkovacím strojom po stĺpiku tak, aby v prieramku zostal 

viditeľný rip. Bočné kraje a patenty sa zošívajú okrúhlym retiazkovacím strojom po stĺpiku. 

Rukávové kraje sa zošívajú prešívacím strojom s napasovaním výšok aplikácie na prešívacom 

stroji a následne sa obnitkujú. Do priekrčníka sa našíva okrúhlym retiazkovacím strojom zdvojený 

ripovaný golier. 



Základný materiál 

Priadza 30/2 NM 50% bavlna/50% akryl 

Farba: PANTONE 19-3938 TPX. Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.  

Etiketa má byť umiestnená v strede zadného priekrčníka. 

Údaje na etikete: - názov výrobcu, 

                            - veľkosť,  

                            - materiálové zloženie, 

                            - symboly ošetrovania- podľa STN EN 23758 (80005) 

                            - rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky. 

Balenie: kartón so štítkom a týmito údajmi:  

                            - výrobca, 

                            - názov výrobku,      

                            - veľkosť,    

                            - počet kusov – 10 ks ,   

                            - VČM (vojenské číslo materiálu),      

                            - rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky. 

 

Pulóver s náplecníkmi PV (tmavozelený, kaki) 

Opis: Pulóver je fazónovým riešením a konfekčným spracovaním identický s pulóvrom 

s náplecníkmi pre L a PVO. Rozdiel je len vo farebnom vyhotovení.  

Farba:  podľa farebnice PANTONE tmavozelená, kaki  

            (18-0820, 18-0615,  19-0618, 19-0617, 19-0515, PANTONE 19-0516 TPX) 

Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.  

 

 

Umiestnenie identifikačného znaku -  loga OS SR na pulóvroch s náplecníkmi  LaPVO a PV   je 

v strede ľavého náprsného vrecka, t.j. cca 1,5 cm pod zapnutou príklopkou.  

Obhliadku požadovaného vyšívaného identifikačného znaku je možné poskytnúť v Akadémii 

ozbrojených síl, kontaktná osoba p. Zdenka Navrátilová, tel. 0442882330. 

 

ZNAK Ozbrojených síl SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pulóver s náplecníkmi pre PrV (PV a LaPVO) 

 

Rozmerová tabuľka pulover – pánska 

 

Veľkosť 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 

Obvod 

hrude 

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Dľžka 

zadného 

diela 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 

Dľžka 

rukáva 

63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 67 

Prieramok  26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 

Šírka 

priekrčníka 

17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 

 

Rozmerová tabuľka pulover – dámska 

 

Veľkosť 36 38 40 42 44 46 

½ obvod 

hrude 

46 48 50 52 54 56 

Dľžka 

zadného diela 

66 66 66 68 68 70 

Dľžka rukáva 58 59 59 60 60 61 

Prieramok 26 26 27 27 28 28 

Šírka 

priekrčníka 

ZD 

17 18 18 18 19 20 

 Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov na pletené doplnky. Hodnoty 

a parametre, ktoré musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby 

 

Parameter Norma – predpis Požadovaná hodnota 

Pulóvre s náplecníkmi LaPVO a PV   

Materiálové zloženie  50 % bavlna, 50 % akryl 

Farba  podľa popisov 

Hmotnosť výrobku  4-54 STN 80 0863 990 g ±50g 

Zmena rozmerov po 

praní 

pri 30 o C 

STNEN 25077, 

STN EN 6330 

max.6 % 

 

Povolené odchýlky podľa STN 80 5004. 

Požiadavky na ošetrovanie  výrobkov sú  stanovené v  STN EN 23 758 (80 0005). 

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa  STN 80 0055. 

 

 


