VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„pleteniny 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. 0960423124.
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Názov predmetu zákazky : „pleteniny“.
Druh zákazky: dodávka tovaru
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 18443330-8, 18424000-7, 18422000-3
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. 07. 2019
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: 2460,- Eur bez DPH
Predpokladané množstvá:
Názov

Merná
jednotka

Počet

kukla pletená - kaki

ks

100

čiapka pletená zimná - kaki

ks

100

rukavice pletené zimné - kaki

pár

100

Názov

Merná
jednotka

kukla pletená - kaki

ks

Počet Cena v EUR
bez DPH
1

čiapka pletená zimná - kaki

ks

1

rukavice pletené zimné - kaki

pár

1

Určenie ceny predmetu obstarávania:

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.
Kritériom hodnotenia bude najnižšia cena bez DPH.

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- Podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona

Cena v EUR
s DPH

na priadzu predložiť originál certifikátu OEKO TEX 100 potvrdený výrobcom priadze
o zdravotnej bezpečnosti.
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 19. februára 2019 do 08:00 hod.
Objednávateľ môže požadovať predloženie vzoriek. Uchádzači v prípade výzvy predložia
vzorky tovaru predmetu zákazky:
P.č.

Názov tovaru( vzorky )

1.

čiapka pletená zimná tmavozelená, kaki

2.

rukavice pletené zimné tmavozelené, kaki,

3.

kukla pletená tmavozelená, kaki

Počet ks vzorky

Veľkosť

1ks

bez veľkostí

1 pár

veľ. 24

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. Uchádzači predložia 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.
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: „pleteniny“.
Technická špecifikácia
1. Čiapka pletená zimná
Opis a základný materiál:
Čiapka je vyrobená z materiálu v zložení 50% bavlna/50% akryl.
Priadza musí spĺňať certifikát OEKO TEX 100 alebo ekvivalent a musí spĺňať zvýšenú odolnosť voči
žmolkovitosti.
Pletenie 12 E – delenia , v obojlícnej hladkej väzbe.
Čiapka je zdvojená, dlhšieho strihu s možnosťou vyhnutia v dolnom kraji.
Upletený je obdĺžnikový tvar, následne podľa šablóny do tvaru strihaný.
Horná časť čiapky vytvarovaná pomocou piatich cca 8 cm dlhých odševkov.
Kraj čiapky a odševky sa zošívajú 2-ihlovým obnitkovacím strojom. Po zošívaní sa vkladá etikety na
cca 7 cm od horného kraja čiapky a vynecháva sa 5 cm otvor pre vyvrátenie čiapky.
Konce po 2-ihlovom, šití sa zatiahnu do švov pre zaistenie. Po vyvrátení čiapky na lícnu stranu sa
otvor zapravuje ručným stehom. Hotové čiapky sa naparením stabilizujú na presný rozmer.
Farby: 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.
Rozmer čiapky:
Výška 26 cm + 2 cm
Šírka dolného kraja 21 cm+ 2 cm
Údaje na etikete: - názov výrobcu,
- materiálové zloženie,
- symboly ošetrovania- podľa STN EN 23758 (80005)
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.
Balenie: zväzok so štítkom a týmito údajmi:
- výrobca,
- názov výrobku,
- počet kusov – 10 ks ,
- VČM (vojenské číslo materiálu),
- rok výroby, značka odberateľa- skrížené mečíky.
Čiapky sa vyrábajú v univerzálnej jednej veľkosti.
2. Rukavice pletené
Rukavice pletené zimné kaki,
Rukavice pletené zimné biele sú päťprstové, vyrobené pletiarskou technológiou zo zmesovej priadze
vlnárskeho typu, materiálové zloženie 55 % vlna/45 % polyester duté vlákno. Palec je umiestnený
z boku. Prsty a dlaň sú pletené v jednolícnou hladkou väzbou. Lem je pletený jednolícnou chytovou
väzbou s pridaním gumy. Výška lemu je 8,5 cm.
Rukavice sa vyrábajú v troch veľkostiach: 22, 23, 24
Farba: podľa farebnice PANTONE tmavozelená ( kaki),
Tmavozelená ( kaki) -18-0820, 18-0615, 19-0618, 19-0617, 19-0515, PANTONE 19-0516 TPX,
Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice.
Základné konštrukčno-technologické parametre úpletov na pletené doplnky - rukavice.
Hodnoty a parametre, ktoré musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby
Parameter
Rukavice pletené
Materiálové zloženie
rukavíc
Farba
Hmotnosť rukavíc letných
veľkosť 24
Hmotnosť rukavíc
zimných
veľkosť 24
Zmena rozmerov po praní
pri 40 o C

3. Kukla pletená

Norma – predpis

Požadovaná hodnota
podľa popisov

STN 80 0863

podľa popisov
min. 50 g

STN 80 0863

min. 120 g

STNEN 25077, STN EN 6330

max. 6 %

Kukla: kaki
Kukla je vyrobená z materiálu v zložení 50% bavlna/50% akryl.
Priadza musí spĺňať certifikát OEKO TEX 100 a musí spĺňať zvýšenú odolnosť voči žmolkovitosti.
Kukla je pletená jednolícnou väzbou, formou dutiny, v delení 12E.
Po pletení sa úplet kukly naparením stabilizuje,
Následne sa dolné a horné kraje strihajú na rozmer.
Strihaný kraj kukly sa zapracuje dvojihlovým strojom spodom krycím.
Etiketa sa našíva do jednej strany kukly.
Rozmery kukly: dĺžka 100 cm, šírka 20 cm
Kukly sa vyrábajú v univerzálnej jednej veľkosti.
Značenie výrobkov a balenie
Každý ks je balený v PE/LDPE sáčku, ktorý je označený lepiacou etiketou s nasledovnými údajmi:
- názov výrobcu
- rok výroby
- ošetrovacie symboly
- zloženie materiálu
4. Rôzne
Čiapky, kukly
Materiálové zloženie
Mat. zloženie šál biely
Farba
Hmotnosť čiapky
Hmotnosť kukly
Hmotnosť šálu
Zmena rozmerov po praní
pri 40 o C

50 % bavlna, 50 % akryl
50 % bavlna, 50 % akryl
STN 80 0863
STN 80 0863
STN 80 0863
STNEN 25077, STN EN 6330

podľa popisov
min. 170 g
min. 170 g
min. 180 g
max. 6 %

Balenie: výrobky sú balené samostatne do PET vrecka, a po 10 kusov do zväzku - kukly a čiapky.
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

