
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„viazanky používané v OS SR“ 

  

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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. 0960423124. 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „viazanky“.  

Druh zákazky: dodávka tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 35810000-5 

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. 07. 2016  

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: 1192,- Eur bez DPH  
  

Predpokladané množstvá:  
 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  

Viazanka tmavozelená pevný uzol ks 250 

Viazanka tmavomodrá viazacia ks 20 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR 

s DPH 

Viazanka tmavozelená pevný uzol ks 1   

Viazanka tmavomodrá viazacia ks 1   

 

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

 

Podmienky účasti:  

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

- Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 26 

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

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, vyššie uvedený doklad možno nahradiť 

predložením dokladu o oprávnení podnikať.  

Doklady predložiť do 5 pracovných dní od úspešného vyhodnotenia ponúk. 

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. apríla 2016 do 08:00 hod. 

Uchádzači predložia vzorky tovaru predmetu zákazky, v množstve a vo veľkosti podľa nižšie 

uvedených požiadaviek: 

 

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

1. Viazanka tmavozelená pevný uzol 1ks bez veľkostí 

2. Viazanka tmavomodrá viazacia 1 ks 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.  

 Funkčné vzorky 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: „viazanky“. 

 

Viazanka tmavozelená s pevným uzlom 
Číslo materiálu v norme/zozname kodifikácie NKUoV: 0801000078502 
POPIS. Farba tmavozelená, materiál polyester, dezén Gladiola,  o/ú 167 dtex, dostava 47,5 / 

35. Do uzla viazanky je všitá pruženka, ktorá je navlečená do dutinky, na koncoch je prišitý 

háčik a očko. Pre skracovanie obvodu pruženky slúži posúvacia spona. Rozmery viazanky: 

dĺžka 47 cm, šírka 8 cm. Viazanka sa označuje na vnútornej strane samolepkou s údajmi: 

materiálové zloženie, symboly ošetrovania.  

Viazanka tmavomodrá viazacia 
Číslo materiálu v norme/zozname kodifikácie NKUoV: 0801000078537 

POPIS: Farba tmavomodrá, materiál polyester, dezén Gladiola, o/ú 167 dtex, dostava o/ú : 47,5 

/ 35. Je zhotovená z dvoch šikmo vystrihnutých dielcov. Konce viazanky sú prešité do špičky. 

Rozmery viazanky: dĺžka 140 cm, šírka 8 cm. Z vnútornej  strany viazanky je všitá tkaná etiketa 

s údajmi: materiálové zloženie, symboly ošetrovania. 
 

Kreativita: 

Obstarávateľ dáva možnosť uchádzačom podľa ich vlastnej skúsenosti a spokojnosti 

zákazníkov v civilnom sektore, v maximálnej miere využiť vlastnú kreativitu a vyhotoviť 

požadované vzorky podľa stanovených opisov, technických parametrov a svojej praxe 

s využitím najmodernejších trendov s cieľom dosiahnutia a splnenia požadovaného účelu 

použitia výrobkov. 

 

Upozornenie:  
Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa potreby v priebehu dodávok požadovať 

vykonanie drobných úprav tvaru 


