
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„kožušinová sivá ušianka  používaná 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 : „kožušinová sivá ušianka  používaná v OS SR“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: CPV 18613000-9 

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

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 29. 09. 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: 4750,- Eur bez DPH  
  

Predpokladané množstvá:  
 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  

kožušinová sivá ušianka   ks 150 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR 

s DPH 

kožušinová sivá ušianka   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 7 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 29. mája 2017 do 08:00 hod. 



Uchádzači na výzvu predložia vzorku tovaru predmetu zákazky: 

 

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

1. kožušinová sivá ušianka   1ks bez veľkostí 

 

 

Funkčnú vzorku predložiť do 7 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: „kožušinová sivá ušianka   

 používaná v OS SR“. 

Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:      

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

jazyku a symboly údržby. Uchádzač predloží certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo 

iné doklady o skúškach na tovary uvedené v tabuľke vypracované akreditovanými skúšobňami, 

ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných 

technických parametrov, predpisov a noriem preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným 

vzorkám. 

 

 

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 

 

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 



Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Meno užívateľa 

povereného spoluprácou pri spracovaní návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk 

a pravidiel ich uplatnenia: 

Kodifikácia 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet obstarávania bol kodifikovaný opisnou 

metódou. 

Na zabezpečenie kodifikácie produktov dodávky v súlade so STANAG 4177 – 

Jednotný systém získavania údajov a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej 

štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely 

obrany v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike 

spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie 

návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach 

dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a neboli kodifikované v 

súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slovenskej 

republiky sa predávajúci  zaväzuje, že 

dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky produkty, ktoré sú 

definované v zmluve (aj pre produkty servisu a údržby, pre ktoré sa vyžaduje 

kodifikácia) na vlastné náklady podľa príslušných právnych a technických noriem. 

 Predávajúci zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov (transakcie LNC, LSA, 

LAU) 14 pracovných dní pred termínom dodania predmetu zmluvy, najneskôr do 

termínu dodania predmetu zmluvy na adresu: 

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 

P. O. BOX 61 

Martina Rázusa 7 

91101 Trenčín 

 Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh 

kodifikačných údajov je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor 

kodifikácie. Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a 

potvrdením dodacieho listu Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne 

overovanie kvality. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uosksok.sk/

