VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„športové oblečenie 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 : „športové oblečenie“.
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: 6672,- Eur bez DPH
Predpokladané množstvá:
Názov

Merná
jednotka

Počet

Trenirky športové

ks

100

Súprava športová letná

ks

150

Názov

Merná
jednotka

Trenirky športové

ks

Počet Cena v EUR
bez DPH
1

Súprava športová letná

ks

1

Určenie ceny predmetu obstarávania:
Cena v EUR
s DPH

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

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

Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk
najneskôr dňa 08. marca 2019 do 08:00 hod.

Objednávateľ môže požadovať predloženie vzoriek. Uchádzači v prípade výzvy predložia
vzorky tovaru predmetu zákazky:
P.č.

Názov tovaru( vzorky )

Počet ks vzorky

Veľkosť

1.

Trenirky športové

1ks

bez veľkostí

2.

Súprava športová letná

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. 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

Trenírky športové sú určené na služobnú telovýchovu v priestoroch TV areálu, športoviska a
vonkajších priestorov. Trenírky sú z tkaniny zo 100% PES, pohodlného strihu v dĺžke do
polovice stehien. Minimálna kroková dĺžka je 15 cm. V páse je pruženka viacnásobne prešitá.
Červená šnúrka je vyvedená cez dve vyšité a spevnené dierky. Trenírky sú dvojfarebné. V
bočných švoch je ozdobné členenie – pruh, široký cca. 8 cm a smerom k dolnému kraju sa
rozširuje na cca. 15 cm. Na predných dieloch sú dve šikmé vrecká bez zipsu. Na pravom
zadnom dieli z vnútornej strany je malé vrecko, ktoré sa uzatvára na 12 cm dlhý zips. Dolný
kraj je podohnutý a prešitý na šírku cca 2 cm. Na ľavej nohe cca. 5 cm od dolného kraja je
nášivka „SLOVAK ARMED FORCES“, ktorá má šírku 8 cm a výšku 2 cm, typ písma:
pätkové - STAMP. Farebná kombinácia: základná farba – kráľovská modrá, bočné pruhy +
pásec = na rovnakej tkanine potlačený trojfarebný aplikovaný vzor s prechodom farieb bielazákladná modrá-červená (nie ohraničené pásy). Všetky švy musia mať maximálnu pevnosť
voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu.

Trenírky športové :
Parameter
Materiálové zloženie tkaniny
Štruktúra
Farba

Plošná hmotnosť
Pevnosť v ťahu o/ú
Zmena rozmerov po praní pri 40˚
C
Stálo farebnosť po praní pri 40 C
Stálo farebnosť v pote
- kyslý
- alkalický
Stálo farebnosť v otere
- suchý
- mokrý
Obsah formaldehydu,
Ťažkých kovov + pH
Vodného výluhu

Norma - predpis

Namerané hodnoty

STN 80 0067-1

100% micropolyester
Jemne pobrúsená tkanina
18-4043 TP
18-1662 TP
Opticky zjasnená

Modrá
Červená
Biela
STN EN 12127
STN EN ISO 13 934 – 1
STN EN 340 STN EN ISO 6330,
STN EN 25077
STN EN ISO 105 C - 06

130 g/m² + 5 %
Min. 700N /350 N
Max. 3%
Min. 4

STN EN ISO 105 – E 04
Min. 4
Min. 4
STN EN ISO 105 – X 12
STN 80 0055

Min. 4
Min. 4
Podľa STN 80 0055

Súprava športová letná je z bavlneného úpletu v kombinácii s elastanom, ktorý zabezpečuje
tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Súprava športová
letná je dvojfarebná v kombinácii modro – červená. Bunda je modrá, rovného strihu a zapína
sa vpredu na modrý kostený zips po celej dĺžke, ktorý siaha až do špičiek goliera – stojačika,
ktorý je z vnútornej strany prúžkovaný (biela, modrá, červená) a z vonkajšej strany je
červený. Predný diel bundy je členený. Je vo farbe červenej a bočné členenia, zadný diel a

rukávy sú modré. Členenia sú oštepované 2-ihlovým strojom so spodom krycím stehom. Na
prednom dieli v prsnej výške je našitá nášivka „SLOVAK ARMED FORCES“. Dĺžka nášivky
je 8 cm a výška 2 cm, typ písma: pätkové - STAMP. Rukávy sú raglánové. V strede rukávov a
v raglánoch je všitá prúžkovaná výpustka (biela, modrá, červená) v šírke cca. 3 mm. Spodný
okraj bundy a rukávy sú ukončené prúžkovaným patentom 1:1 (biela, modrá, červená) v šírke
cca. 5 cm. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Na zadnom dieli cca. 12 cm od
zadného priekrčníka je biely nápis „AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL“. Výška písmen je 5
cm a šírka 1 cm a výška písmen cca 6 cm, font písma: SWITZERLAND INSERAT. Nohavice
sú rovného strihu, dolu mierne zúžené. V páse majú pruženku viacnásobne prešitú širokú 4
cm. Na predných dieloch sú dve šikmé lištové vrecká, ktoré sa uzatvárajú na modrý kostený
zips v dĺžke 18 cm. Nohavice sú modré a v bočných švoch je všitá 3 mm výpustka (biela,
modrá, červená). Dolný kraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný dvojihlovým spodom
krycím stehom. Taktiež bočné členiace švy sú preštepované dvojihlovým spodom krycím
stehom. V pásovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Všetky stehy
musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu, resp. rozpáraniu.

Súprava športová letná :
Parameter

Norma - predpis

Namerané hodnoty

Materiálové zloženie úpletu

STN 80 0067-1

Plošná hmotnosť
Štruktúra

STN EN 12127

95 +1% bavlna česaná
5+1% elastan
200 g/m²+ 5%
Pletenina – bavlnený výplnkový

Farba

Zmena rozmerov po praní pri 40˚
C
Stálo farebnosť po praní pri 40 C
Stálo farebnosť v pote
- kyslý
- alkalický
Stálo farebnosť v otere
- suchý
- mokrý
Obsah formaldehydu,
Ťažkých kovov + pH
Vodného výluhu

Modrá
Červená
Biela
STN EN 340 STN EN ISO 6330,
STN EN 25077
STN EN ISO 105 C - 06

úplet v kombinácii s elastanom,
ktorý zabezpečuje tvarovú
a rozmerovú stálosť výrobku
18-4051 TP
18-1660 TP
Opticky zjasnená
Max. 3%
Min. 4

STN EN ISO 105 – E 04
Min. 4
Min. 4
STN EN ISO 105 – X 12
STN 80 0055

Min. 4
Min. 4
Podľa STN 80 0055

