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Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka v zmysle § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o VO”) 

 

TOVAR 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ : MESTO PEZINOK  

Sídlo :       Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca :   Mgr. Oliver Solga 

IČO :        00 30 50 22 

Kontaktné miesto :   Mestská polícia v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktná osoba :     JUDr. Ľudovít Farbula 

Telefón :     033/6901 180 

E- mail :     ludovit.farbula@msupezinok.sk 

 

 

2. Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov : 

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej 

etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov 

alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a 

efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Požiadavkou na obsah ponuky a kritéria 

výberu dodávateľa na realizáciu tovarov a služieb a zhotoviteľa stavebných prác môžu byť i 

referencie a kvalita (počet reklamácií), technické špecifikácie, vybavenie, osobné dobré 

skúsenosti s dodávateľom, najnižšia cena, prípadne iné, termín výstavby, plnenie 

nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa, miesto prevádzky (podpora 

regionálnej zamestnanosti) a iné. 

Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, 

musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž. 

 

3. Názov zákazky 

Dodanie výstrojných súčastí (uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok v 

súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. 

 

4. Miesto poskytnutia zákazky 

Mesto Pezinok  

 

5. Opis predmetu zákazky a požiadaviek kladených na zákazku: 

Verejný obstarávateľ neorganizuje pre záujemcov obhliadku miesta dodania predmetu 

zákazky.  

Vzorku jednotlivých súčastí predloží dodávateľ objednávateľovi do 3 dní od ukončenia 

lehoty na predkladanie ponúk. 
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Požadujeme podľa požiadaviek a špecifikácie verejného obstarávateľa dodať : 

3 kusy jarných búnd pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy zimných ¾ búnd pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy zásahových kompletov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

6 kusov celoročných nohavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

6 kusov zateplených nohavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

120 kusov tričiek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

56 kusov polokošieľ pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

9 kusov košieľ s dlhým rukávom pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

6 kusov košieľ s krátkym rukávom pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy šiltoviek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

3 kusy zimných čiapok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy brigadírok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

 baretov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

6 kusov viazaniek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

3 kusov taktických rukavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusov reflexných viest pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok  

120 párov letných ponožiek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

6 párov zimných ponožiek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

30 párov policajných poltopánok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 páry policajnej zásahovej obuvi pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 páry zimnej policajnej obuvi pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy kožených opaskov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy služobných nylonových opaskov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 páry zimných rukavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy pletených viest pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy pletených pulóvrov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

30 kusov letných nohavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

3 kusy letných sukní pre príslušníčky Mestskej polície mesta Pezinok 

16 kusov kovových odznakov na brigadírku pre príslušníkov Mestskej polície mesta 

Pezinok 

10 kusov kovových spôn na viazanku pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

6 kusov tričiek s potlačou pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

30 kusov svetrov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok 

 

Všetky súčasti uniformy musí dodať jeden dodávateľ. 

 

Technický popis a materiálové zloženie jednotlivých súčastí uniformy je uvedený vo 

výzve. 
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1./ Prechodná softshelová bunda – 3 x 

Materiál - zloženie 

Vrchný materiál –  3-vrstvový 

 1.vrstva 94 % PES, 6 % Spandex  

 2.vrstva 100 % Polyuretán 

 3.vrstva 100 % Polyester-microfleece 

 hmotnosť  320 gr./m2 

 farba –  DARK NAVY(tmavomodrá)  

 

Materiál – vlastnosti 

 10 000 mm H2O(vodný stĺpec) –  odolnosť voči vode 

   5 000 mm g/m2 za 24 hodín -  priedušnosť 

 

Sieťovaná podšívka 

 100 % PES 

 hmotnosť 55 - 60 gr/m2 

 farba – BLACK (čierna) 

 

Strih : 

• Bunda je pozdĺžne členená, tvarovaná na prednom a zadnom diely. 

• Predné diely sa pod sedlom skladajú z troch tvarovaných dielov v členení predného dielu, 

vrátane goliera cez prednú časť sedla popod prieramky cez zadnú časť sedla je všitá reflexná 

výpustka - paspulka, široká 2 mm. 

• Zapínanie bundy je po celej dĺžke umelohmotným nepremokavým zipsom čiernej farby. 

• Golier stojačikového typu, vonkajšia časť goliera sa skladá z troch dielov, jednotlivé diely sú 

lemované reflexnou výpustkou jej šírka je 2mm. V hornej časti zipsu je prekrytie záložkou 

• Na ramenách náplecníky (40 mm x 150 mm) na odopínateľný patent. 

• Rukávy má ergonomicky tvarované, ukončené manžetou o šírke 50mm, 

nastavenie manžety je z polovice nariasenou gumou v strede 2 x prešitým štepom, štepovanie 

je od seba vzdialené 10 mm, z druhej polovice nastaviteľným patentom na auto - moto 

gombíky. Rukávy sú zložené z troch dielov, na predlaktí zošité z prednej časti do zadnej všité 

do manžiet, v štepe všitá reflexná výpustka, široká 2 mm. 

• Na ľavom rukáve 100 mm od ramenného šva našitá nášivka erb Mestská Polícia Pezinok 

nad ňou našitá kruhová výseč s nápisom Mestská Polícia (v zmysle zákona o obecnej polícii). 

• Na pravom rukáve našité vrecko s príklopkou na patent, rozmer vrecka : 110 mm x 150 mm, 

tvar vrecka a príklopky je do špicu patent je všitý v príklopke. 

• Náprsné vrecká s príklopkami na patent, patenty sú všité do príklopky, príklopky sú všité do 

predného sedla, vrecko všité do vnútra bundy, tvar príklopky do špicu, špic je vyosený ku 

zipsu. 

• Nad vreckom na srdcovej strane je našité pútko s dierkou na služobný odznak, rozmer pútka 

60 mm x 30 mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 40 mm na stred 

príklopky. 

Nad vreckom na prednom pravom diely je umiestnené pútko na uchytenie vysielačky rozmer 

pútka 60 mm x 30 mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 60mm na stred 

príklopky. 

• Spodné dvojvýpustkové bočné vrecká na zapínanie na umelohmotný zips všité do členeného 

štepovania predného dielu bundy, veľkosť bočných otvorov vreciek je 18 mm. 
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• Dolná dĺžka bundy je ukončená vodiacim tunelom na elastickú gumičku, ktorá je na 

predných bočných dieloch vyvedená cez kovové priechodky, gumička je nastaviteľná 

plastovými brzdičkami. 

• Zadná časť bundy pod sedlom sa skladá z troch tvarovaných dielov. 

• Zadné diely sú predĺžené oproti predným dielom. Na zadnom diely umiestnený reflexný 

nápis Mestská Polícia, slová pod seba v dvoch riadkoch. 

Vnútorné vypracovanie bundy : 

• vrchná tretina bundy je podšitá sieťovou podšívkou; 

• rukávy sú podšité sieťovou podšívkou; 

• vnútorné časti vrchných vreciek sú uchytené 5 mm širokou lemovkou k vrchnému 

štepovaniu vnútorných spodných vreciek. 

 

2./ Zimná bunda ¾ - 3 x 

Materiál :  dvojvrstvový 100 % PA / 100 % PU 

Vodný stĺpec :  10000 mm H2O vodného stĺpca 

Priedušnosť :  5000 gr/m2 za 24 hodín 

Podšívka :  DRYFOR – bunda z vnútra vybavená trojvrstvovou tepelnou thermo 

podšívkou. Vrstvy spojené švami vzdialenými od seba 15 cm v tvare 

písmena „S“ vlnovkovým  prešitím, farba tkaniny tmavomodrá, 

prispôsobená vonkajšiemu materiálu. 

 

Vrstvy :  1. polyesterové rúno (duté vlákna) špirálovo zvlnené  

2. polyamidová tkanina tmavomodrá, 100 % polyamid - RIPSTOP 

3. strieborná antibakteriálna tkanina 

-  zabezpečuje priedušnosť, udržuje telo v teple a komforte a vo 

vypätých poveternostných podmienkach akumuluje teplo, ktoré 

vyžaruje ľudské telo,  tým mu pomáha udržiavať potrebnú teplotu. 

Farba :   Tmavomodrá. 

Strih :   Bunda ¾ športového strihu so zapínaním po celej dĺžke zipsom, ktorý je 

prekrytý dvojitým prekladom. Preklad zabezpečuje maximálnu odolnosť voči prefúkaniu cez 

zips. Vo vnútornej časti prekladu na pravej strane skryté vrecko na zips. Bunda členená 

sedlom cez ramená  lemované reflexným pásom na prednom aj zadnom diely o hrúbke 2 mm. 

Bunda so stojačikovým golierom, ku ktorému je zapracovaná odopínateľná kapucňa so 

šiltom, dvojité sťahovanie kapucne pre maximálnu ochranu hlavy, vzadu sťahovanie na lepšie 

prekrytie hlavy resp. pokrývky hlavy. Golier z vnútornej strany s odopínateľnou 

microfleeceovou podšívkou, vnútorné sťahovanie vrchnej časti goliera pre maximálne 

zabránenie prieniku chladu ku krku. V páse a v dolnej dĺžke bundy tunely na vedenie 

sťahovacej šnúrky ukončenej brzdičkami. V bokoch bundy na pravej resp. na ľavej strane 

medzi tunelmi je všitý zips na lepšiu manipuláciu so zbraňou. Rukávy ukončené 2 cm 

zahnutou manžetou, na ktorej je prišitý návlek na ruku s otvorom pre palec. Návleky 

a uzatvorený rukáv zabezpečuje odolnosť voči prefúkaniu cez rukáv. Horné náprsné vrecká 

otvárateľné príklopkami na suchý zips a uzatváreteľné na zips, vrecká všité do bundy. Vo 

vnútornej časti bundy umiestnené vrecká na „srdcovej“ a pravej strane,  vrecko so zapínaním 

na umelohmotný gombík, široké 15 cm. Na „srdcovej“ strane lištové vrecko vo vzdialenosti 6 

cm od vrchného vnútorného vrecka bez zapínania, šírka 8 cm. V spodnej časti bundy na 

pravej strane našitý vak z pevnej čiernej perforovanej podšívky s otvorom lemovaným 

čiernou lemovkou. Spodné vrecká lištové so zapínaním na zips, vnútro vreciek podšité flísom.  
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Na ľavom aj pravom rukáve v zmysle zákona  umiestnená nášivka erb mesta a poloblúk. Na 

prednom diely, ľavá strana, umiestnené pútko s dierkou s kovovým lemovaním na odznak. Na 

zadnom diely je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 300 mm x 100 

mm. Všetky švy sú podlepené – zabezpečujú maximálnu odolnosť voči premoknutiu cez švy. 

 

3./ Zásahová komplet tmavomodrý – 3 x 

Zásahová bunda tmavomodrá 

Materiál : 65 % polyester, 35 % bavlna, gramáž 275g/m
2
 

Farba :  Tmavomodrá DARK NAVY. 

Strih :  Bunda v športovom prevedení bez vnútornej podšívky. Predný diel bundy je 

členený do dvoch dielov. Vo vrchnej časti bundy sú umiestnené dve dvojité šikmé vrecká 

uzatvorené príklopkami na dva suché zipsy a špirálový zips. Vrecká sú po stranách rozšírené. 

V spodnej časti bundy sú umiestnené dve bočné šikmé dvojvýpustkové vrecká so zapínaním 

na špirálový zips. Bunda sa zapína po celej dĺžke umelohmotným zipsom a  zakrytým 

prekladom so zapínaním na suché zipsy. Golier je stojačikového typu s možnosťou nastavenia 

zapínania na suchý zips. Rukávy sú ergonomicky tvarované, na lakťoch spevnené, v dolnej 

dĺžke ukončené manžetou o šírke cca 50 mm, nastavenie manžety bude z polovice nariasenou 

gumou, z polovice nastaviteľným patentom na suchý zips. Na ľavom aj pravom rukáve sú 

v hornej časti cca 110 mm od ramenného šva umiestnené dve vrecká po bokoch so zapínaním 

na skryté špirálové zipsy. Spodný okraj bundy je ergonomicky tvarovaný, kde zadný diel je 

dlhší ako predný a v spodnej časti sa sťahuje elastickou gumičkou s brzdičkami na jej 

reguláciu. Zadný diel je členený štepovaním vo vrchnej časti cca 300 mm od ramenného šva 

rozšírený skladom na 30 mm. Na ľavom a súčasne aj na pravom rukáve v zmysle zákona je 

umiestnená nášivka erb mesta a poloblúk. Na prednom diely ľavá strana je umiestnený 

reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 125 mm x 45 mm. Na prednom pravom 

diely sú umiestnené nad sebou pútka na odznak a na uchytenie vysielačky. Na zadnom diely 

je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 300 mm x 100 mm. 

 

Zásahové nohavice tmavomodré 

Materiál :  65 % polyester 35 % bavlna, gramáž 275 g/m
2
 

Farba :  Tmavomodrá DARK NAVY. 

Strih : 

Nohavice dlhého športového strihu s umiestnenými bočnými vreckami na stehnách v strede 

s protiskladom. Bočné vrecká sú natočené na stehnách pod uhlom 30°.Vrecko sa skladá 

z dvoch vreciek. Jedno je určené na mobilný telefón uzatvárateľné na príklopku so zapínaním 

na suchý zips. Druhé vrecko je so zapínaním na umelohmotný zips bez príklopky, ktoré je v 

strede rozšírené a je umiestené z časti pod mobilným vreckom.  Predný diel má v kolennej 

časti tvarované spevnenia s naštepovaným podkladom, kde spevnenie pokračuje aj na zadnom 

diely nohavíc. V bočnom a krokovom šve sú záhyby. Vrchná časť predných dielov má po 

oboch stranách umiestnené bočné šikmé vrecká. Zapínanie rázporku je riešené zapracovaným 

umelohmotným zipsom. Pás je naštepovaný po celom obvode v šírke 4 cm, v zadnej časti  s 

všitou gumičkou. Po celom obvode sú rovnomerne rozmiestnené pútka s rozmerom 40 mm x 

60 mm. Zadný diel nohavíc je v sedacej časti kombinovaný s dvomi funkčnými vreckami so 

zapínaním na suchý zips v lište. Zadný diel nohavíc je spevnený podkladom z rovnakého 

materiálu ako nohavice. Dolná dĺžka nohavíc je ukončená na sťahovací patent so suchým 

zipsom s možnosťou stiahnutia.   
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4./ Pánske nohavice - celoročné s bočnými vreckami s pohyblivým páscom– 6 x 

Materiál :  15% vlna/ 20 % Viskóza/ 65% Polyester 

Farba :   Tmavomodrá - dezén WR 55. 

Strih : 

Nohavice dlhé nepodšité, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných 

dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. 

Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný 

s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím odševkov, s dvomi 

dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je 

zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2 mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s 

našitím chránitkového pruhu. 

 

Technický popis 

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, 

odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom 

smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.  

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok 

prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky.  

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46 - 54,  

pre veľkosti 56 - 66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola 

oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z 

čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu. 

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 

145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený 

uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny 

z čierneho materiálu. 

Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, 

podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou 

uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru. 

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom 

z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, 

uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. 

Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v 

pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové 

spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného 

materiálu, prištepovaný k páscu, šírka 20 mm dĺžka 80 mm. 

Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom 

kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka 

putiek 12 mm. 

Rozmiestnenie putiek : po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných 

dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných 

dieloch /pre väščie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.  

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2 mm od okraja vrecka, vrecko má 

v strede sklad 20 mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými 

kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené. Na príklopkách vreciek 

umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA, slová pod seba. 

 



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Pezinok 02/2018  

TOVAR: „Výstrojné súčiastky – Mestská polícia Pezinok“ 

 

 

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec 

chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená 

špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej 

strany. 

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.  

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé : 

- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany15 mm od kraja; 

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 : 

-1 ks oproti dierke predĺženého pasca; 

-1 ks na zadnom vrecku. 

 

5./ Pánske nohavice  - zimné s bočnými vreckami s pohyblivým páscom – 6 x 

Materiál :  45 % vlna/ % 3% lycra/ 52 % Polyester 

Farba :   tmavomodrá  - dezén keper A3 

Strih : 

Nohavice dlhé podšité vyzrážanou 100 % bavlnou, bez pukov na predných a zadných dieloch 

nohavíc. Na predných dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s 

jedným odševkom. Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej 

strany vypracovaný s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím 

odševkov, s dvomi dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. 

V bočných švoch je zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2 mm. Dolná dĺžka je ukončená a 

zapracovaná s našitím chránitkového pruhu. 

 

Technický popis 

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, 

odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom 

smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.  

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok 

prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky. 

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46 - 54,  

pre veľkosti 56 - 66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola 

oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z 

čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu. 

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 

145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený 

uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny 

z čierneho materiálu. 

Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, 

podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou 

uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru.  

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom 

z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, 

uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. 

Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v 

pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové 

spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného 

materiálu, prištepovaný k páscu, šírka 20 mm dĺžka 80 mm. 
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Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom 

kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka 

putiek 12 mm. 

Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných 

dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných 

dieloch /pre väščie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/. 

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2mm od okraja vrecka, vrecko má 

v strede sklad 20 mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými 

kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené. Na príklopkách vreciek 

umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA, slová pod seba. 

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec 

chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená 

špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej 

strany.  

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.  

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé : 

- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany15 mm od kraja 

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 : 

-1 ks oproti dierke predĺženého pasca; 

-1 ks na zadnom vrecku. 

 

6./ Tričko krátky rukáv – 120 x 

Materiál : 100% bavlna 

Farba :  bledomodrá 

Gramáž : 150gr./m2 

Strih :  Bledomodré tričko v minimálnej gramáži 150 g/m2, bez bočných  švov, 2- 

vrstvový 1 x 1 rebrovito pletený okrúhly golier s elastanom. 

 

7./ Polokošeľa krátky rukáv, dvojfarebná – 56 x 

Materiál :    100 %  PES – bioactiv – duté vlákno 

Farba :  :  53761 bledomodrá 

Farba golier a manžety : 19-4013TC tmavomodrá / rebrovitý úplet 100 % BA 

Hmotnosť materiálu :  210 g/m
2
 

Úplet :    pique 

Certifikát :    OEKO-TEX 

Strih :   

Polokošeľa s krátkym rukávom ukončeným všitým rebrovitým lemom, trojmo prešitá na 

ramenách, podšitá stužkou okolo krku, rebrovito pletený golier so zapínaním na tri 

tmavomodré gombíky spevnené podšívkou. V spodnej časti légy zapínania je našité pútko na 

okuliare, šírka pútka 10 mm. Na prednej srdcovej strane je priamo vyšitý odznak 

v striebornom prevedení s erbom mesta a s ID číslom príslušníka mestskej polície vzdialený 

od ramenného šva 18 cm s rozmerom 70 mm x 55 mm. Na prednej pravej strane je priamo 

vyšitý nápis v dvoch riadkoch pod sebou MESTSKÁ POLÍCIA. Na ľavom rukáve je priamo 

vyšitý s tmavomodrou podšívkou okrúhly erb mestskej polície a nad ním poloblúk s nápisom 

MESTSKÁ POLÍCIA v zmysle zákona o OP. Zadný diel polokošele je hladký s reflexným 

olemovaným čiernym nápisom MESTSKÁ POLÍCIA. 
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8./ Košeľa kanadský vzor dlhý rukáv – 9 x 

Materiál : 60 %  bavlna, 40 %  polyester 

Farba :  bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii 

s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky 

Strih :  Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané 

vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká  majú vystuženú príklopku 

tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom 

štepovaní 2 cm otvor na pero. Predné  diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové 

štepovanie je po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košele. Na zadnom diely košele 

sú rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepovania po celej dĺžke od plecného šva  až 

k dolnej dĺžke košele. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú 

tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešitím krajných častí  

a vytvárajú pútko na uchytenie vysielačky. Léga košele je v základnej farbe bledomodrej,  po 

celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košele je ukončený  do vystuženej manžety 

tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Na ľavom aj na pravom rukáve košele sú 

umiestnené nášivky erb a poloblúk. Jednodielny golier košele je všitý do stojačiku, ktorý je 

vystužený so zapínaním na gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je 

umiestnené pútko na odznak. 

 

9./ Košeľa kanadský vzor krátky rukáv – 6 x 

Materiál : 60 % bavlna, 40 % polyester 

Farba :  bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii 

s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky 

Strih :  Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané 

vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká majú vystuženú príklopku 

tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom 

štepovaní 2 cm otvor na pero. Predné diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové štepovanie je 

po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košele. Na zadnom diely košele sú 

rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepovania po celej dĺžke od plecného šva  až 

k dolnej dĺžke košele. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú 

tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešitím krajných častí  

a vytvárajú pútko na uchytenie vysielačky. Léga košele je v základnej farbe bledomodrej,  po 

celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košele je ukončený  manžetou v základnej 

bledomodrej farbe. Na ľavom aj na pravom rukáve košele sú umiestnené nášivky erb 

a poloblúk. Jednodielny golier košele je všitý do stojačiku, ktorý je vystužený so zapínaním 

na gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je umiestnené pútko na odznak. 
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10./ Šiltovka  s vyšitím – 3 x 

Materiál : Flexfit 350 g/m2, zloženie 84 % Polyamid / 14 % Bavlna / 2 % Spandex 

Farba :  tmavomodrá 

Strih : 

Vyrobená zo silnej brúsenej bavlny, priedušný rýchlo-schnúci materiál. 6-panelový strih, 8x 

prešitý strih, 6 x obšité vetracie otvory, vrstvená bavlnená výstuha predného panelu, elastický 

potný pásik, nastavovanie veľkosti pružnosťou materiálu, plne uzavretá. Na prednom diely 

vyšitý strieborný odznak, s čiernym nápisom Mestská polícia, kde sú slová umiestnené pod 

sebou. Slovo MESTSKÁ je vyšité vodorovne, slovo POLÍCIA je vyšité v oblúku. Výška 

písma 6mm. Výška odznaku je 60 mm, šírka odznaku je 55 mm. Tvar odznaku je 6-cípa 

hviezda. Od odznaku smerom po stranách vyšívaná šachovnica v troch radoch striedavo biele 

štvorce v rozmere 15 mm x 15 mm. Dĺžka šachovnice na každej strane 90 mm. 

 

11./ Zimná pletená čiapka – 3 x 

Materiál priadze :   50 % Wool Merino/50 % Polyacryl Low Pilling 

Materiál podšívky :  100 % Polyester - microfleece 

Farba priadze :  Tmavomodrá 

Funkcia priadze :  Teflon Fabric protector – priadza má teflónový povrch, je 

odolná voči vode, snehu a znečisteniu. Zvýšená odolnosť voči 

opotrebovaniu – žmolkovaniu. 

Strih : 

Čiapka je športového strihu, v spodnej časti je vypletená šachovnica v troch radoch nad sebou 

s rozmerom štvorca 15 mm x 15 mm. Úplet šachovnice je obojlícna osemzámková pletenina. 

V prednej časti v priestore 60 mm je vyšitý odznak Mestská Polícia. Farba odznaku je 

strieborná. Spodná pletená časť nadväzuje na vrchnú pletenú časť, ktorá je obojlícna hladká 

pletenina. Pletenina je po upletení naparovaná pričom sa stabilizujú miery a aktivuje teflónová 

zložka priadze. Čiapka je vo vnútri podšitá  microfleecom. 

 

12./ Brigadírka 6-hranná so špicom vpredu – 3 x 

Materiál : 45 % bavlna, 55 % PES 

Podšívka :  100 % viskóza 

Farba :  tmavomodrá 

Popis : 

Brigadírka sa skladá sa z korunky, z dvoch postranných dielov, bočného pásika, štítka, 

podbradníka a potítka. Na bočných stranách sú umiestnené vetracie otvory, v strede predného 

dielu je otvor pre upevnenie odznaku. Na bočnom pásiku je našitá čiernobiela šachovnica. 

Podbradník je pripevnený okolo dvoma zapichovacími gombíkmi. 

 

13./ Baret s vyšitím – 3 x 

Materiál :  100 % Vlna 

Farba :  tmavomodrá 

Strih :  Zložený z jedného samostatného dielu, s dvomi kovovými otvormi na vetranie. 

Sťahovanie baretu je riešené koženým lemom s tunelom, kde je zapracovaná šnúrka na 

sťahovanie a nastavenie presnej veľkosti. V prednom diele je zapracovaný vystužený podklad, 

kde bude vyšitý farebný znak mestskej polície Pezinok. Vyrába sa v štandardných veľkostiach 

52 až 64. 
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14./ Kravata na gumičku – 6 x 

Materiál :  100 % PES 

Farba :  tmavomodrá 

Strih :  kravata s uviazaným pevným jednoduchým uzlom do trojuholníkového tvaru. 

Uzol je uzašitý. Z uzla kravaty vychádzajú dva pásy z rovnakej tkaniny ako je kravata na 

ktoré sa napájajú textilné gumky. Na oboch koncoch sú prišité kovové uzávery (háčik, očko) 

na zapnutie kravaty okolo krku. Šírka gumky je 10 mm. 

 

15./ Rukavice taktické policajné – 3 x 

Materiál :  syntetická koža OW-927 Clarino 

Farba :   čierna 

Strih :   Rukavice taktické, čierne, absorbujúce nárazy, kĺby chráni systém 

Knuckle Guard ( Thermal Plastic Rubber ), dlaň a časť ukázováku chráni syntetická koža 

OW-927 Clarino, je o 25 % odolnejšia proti vode a oleju, v porovnaní s inými podobnými 

materiálmi vrchná časť rukavíc (zvŕšok) vyplňuje 2-vrstvový stretchový Spandex, zápästie sa 

sťahuje lemom TPR ( Thermal Plastic Rubber ). 

 

16./ Vesta reflexná – 3 x 

Materiá l: 100 %  polyester 

Farba :  fluorescentná žltá 

Norma : EN471 

Veľkosti : S/M, L/XL, XXL, 3XL 

Strih : zadný diel hladký, polpredky sa zapínajú na dve plastové pracky - trojzubce, ktoré sú 

našité pomocou kordových pásov šírky 20 mm čiernej farby. V strih a dolný kraj polpredkov 

je tvarovaný do oblúka. Podkladový materiál vesty je fluorescenčný žltý. Na zabezpečenie 

požadovanej viditeľnosti sú na veste našité 3M reflexné pásy Scotchlite šírky 50 mm vo 

dvoch radoch vodorovne po celom obvode trupu 120 mm od seba. Ďalej sú umiestnené vo 

dvoch radách zvisle cez ľavý a pravý polpredok a zadné diely. Okraje vesty , prieramky a 

priekrčník sú po celom obvode olemované striebristou lemovkou. Na zadnom diely 

a prednom ľavom polpredku sú umiestnené čierne nápisy Mestská Polícia, slová pod seba 

v dvoch riadkoch. 

 

17./ Ponožky letné THERMO – 120 x 

Materiál : 72 % bavlna, 26 % Prolen vlákno, 2 % elastan 

Farba :  čierna 

Strih :  Ponožka upravená antibakteriálnou úpravou iónmi striebra a pre rýchly odvod 

vlhkosti s vláknom, ktoré má vynikajúce termoizolačné vlastnosti, potláča alergické reakcie, 

je odolné voči hubám, plesniam a baktériám i voči oderu. 

18./ Ponožky zimné hrubé THERMO – 6 x 

Materiál : 40 % bavlna, 55 % polypropylén, 5 % elastan 

Farba :  čierna 

Strih :  Ponožka upravená antibakteriálnou úpravou iónmi striebra a pre rýchly odvod 

vlhkosti s vláknom, ktoré má vynikajúce termoizolačné vlastnosti, potláča alergické reakcie, 

je odolné voči hubám, plesniam a baktériám i voči oderu. 
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19./ Poltopánka policajná pracovná letná – celokožená, šnurovacia, čierna – 30 x 

VRCHNÉ PREVEDENIE: 

Hovädzí box, anilínová úprava, hrúbka 1,8 mm, farba 

čierna, perforovaná na prednom diele 

PODŠÍVKA: Keper ražný tužený 

PODŠÍVKA zadných dielov: Bravčová štiepenka voskovaná zažehľovaná 

MEDZIPODŠÍVKA: Molino s termonánosom 

VLEPOVACÍ OPATOK: Vláknitá useň 1,8-2,0 mm 

VÝSTUŽ ŠPICE: Termoplastický materiál  IK-65 

PODOŠVA: PU - MICHAEL 

 

20./ Topánka policajná pracovná zásahová 8“ – kožená, šnurovacia, čierna – 3 x 

VRCHNÉ PREVEDENIE: 

koža “full-grain“ pre vyššiu odolnosť a pohodlie, 

syntetický a textilný zvršok odolný voči vode, 

odpudzujúca  vrstva (DWR) 

PODŠÍVKA: vlhkosť a pot odvádzajúca podšívka s antibakteriálnou 

ochranou AEGIS 

DOPLNKY:  

-Texonová vložka s nylonovou výstužou na stabilitu 

-predratiu odolné panely Tec Tuff na päte a špičke 

-penová výplň límca a jazyka pre ochranu a zvýšenú 

priedušnosť 

VÝSTUŽ ŠPICE: anatomicky tvarovaná (TPU) špička 

ŠNUROVACÍ SYSTÉM: Oceľ, antikorózna úprava 

PODOŠVA: 

-kvalitná gumová a medzipodošva z Phylonu s EVA 

penou pre pohodlie a oporu - Dezén navrhnutý pre 

lepšiu priľnavosť 

 

21./ Topánka policajná zimná pracovná vysoká 8“ – celokožená, šnurovacia, čierna – 3 x 

VRCHNÉ PREVEDENIE: 

Hovädzia hydrofóbna lícová useň, hrúbka 2,2 mm, 

farba čierna, kombinovaná s vláknami Cordura 

PODŠÍVKA: Membrána TOPDRY 

MEDZIPODŠÍVKA:  Molino, tvarovaná stielka DRYSOLE 

ŠNUROVACÍ SYSTÉM: Oceľ, antikorózna úprava 

PODOŠVA: VIBRAM čierna 

 

22./ Kožený opasok, služobný, šírka 30 mm – 3 x 

Materiál :  hovädzia hladenica, hrúbka 3,8 mm až 4 mm 

Prevedenie :  

Opasky sú zhotovené z hovädzej hladenice hrúbky 3,8-4 mm (bez podlepenia alebo podšitia 

čím odpadajú problémy s trvácnosťou takýchto spojov). Opasok je po celom obvode 

prešívaný čiernou niťou. Farbené morením farbami na alkoholovej báze a konzervované 

olejom a balzamom. Koncovky opaskov na uchytenie spony sú samostatným dielom a je 

možné ju v prípade potreby vymeniť. Časom je v prípade potreby možné do značnej miery 

obnoviť farebný odtieň a povrchovú úpravu. 
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23./ Nylonový služobný opasok, šírka 40 mm – 3 x 

Materiál :  Polyester 600 x 600 VIP10 

Farba :  čierna 

Strih :   Opasok je vyrobený z odolného syntetického materiálu (polyester) z tvrdého 

dvojito tkaného. Opasok má lemované hrany so šírkou 40 mm a so zapínaním na plastovú 

pracku. Tento typ opasku je nastaviteľný so suchým zipsom a závlačkami. Materiál je vode 

odolný a má zvýšenú životnosť. 

 

24./ Rukavice zimné policajné – 3 x 

Materiál :  20 % Polyurethan, 20 % Spandex, 35 % Thinsulate, 10 % 

Neoprén, 8% TPR, 5% Bemberg, 2% Lycra 

Výplň vnútorná :  3M THINSULATE 35 % 

Farba :   čierna 

Strih :   Rukavice s termovložkou 3M THINSULATE, päťprstové sú určené do 

chladnejšieho počasia, najmä vďaka vložke 3M Thinsulate Insulation. Táto vložka zabezpečí 

maximálny komfort, teplo v zime a zároveň bráni poteniu rúk. Na prvý pohľad a omak nie je 

ani cítiť, že sú to zimné rukavice. Celá úchopová časť je potiahnutá materiálom pre pevnejší a 

istejší "nešmykľavý" úchop. Na exponovaných častiach sú našité plastové ochrany z 

termoplastickej gumy. Ochrana slúži proti oderu a rukavice aj vďaka tomu vyzerajú 

agresívnejšie. Neopén je použitý na chrbte ruky. Končeky prstov sú zdvojené. Rukavice vo 

svojej konštrukcii majú využitú gélovú výplň. Na zápästí sú velcro (suché zipsy), ktoré sú 

pružné. 

 

25./ Vesta bez rukávov pletená, hrubá – 3 x 

Materiál : priadza, zloženie vlna Merino 50 %, PC Polyacrylic Fibre 50 % 

Farba :  tmavomodrá, Pantone 19-4013TP 

Väzba : jednolícna + rebro 2:2 

Strih :  Pánska pletená vesta je rovného strihu, s priekrčníkom riešeným pružným 

úpletom goliera do tvaru „V“. V priekrčníku vesty je našitý pružný lem. Dolný okraj vesty 

začína pružným patentom. Pletenie je riešené strihaným jednolícnym  úpletom kombinované 

s rebrom 2.2. Na ramenách sú našité látkové aplikácie na zabránenie oderu pleteniny na 

najviac namáhaných miestach. Vesta je doplnená o vrecko s príklopkou, ktoré je umiestnené v 

ľavej hornej polovici PD. Príklopka sa zapína na suchý zips. Nad príklopkou na aplikácii na 

našité pútko na odznak. 

 

26./ Pulóver pletený, hrubý – 3 x 

Materiál : priadza, zloženie vlna Merino 50 %, PC Polyacrylic Fibre 50 % 

Farba :  tmavomodrá, Pantone 19-4013TP 

Väzba : jednolícna + rebro 2:2 

Strih :  Pánsky pletený pulóver je rovného strihu s dlhými rukávmi, s priekrčníkom 

riešeným pružným úpletom goliera do tvaru „V“. V priekrčníku pulóvra je našitý pružný lem. 

Dolný okraj pulóvra a dolné okraje rukávov začínajú pružným patentom. Pletenie je riešené 

strihaným jednolícnym  úpletom kombinované s rebrom 2.2. Na ramenách a predlaktiach sú 

našité látkové aplikácie na zabránenie oderu pleteniny na najviac namáhaných miestach. 

Pulóver je doplnený o vrecko s príklopkou, ktoré je umiestnené v ľavej hornej polovici PD. 

Príklopka sa zapína na suchý zips. Nad príklopkou na aplikácii na našité pútko na odznak. 
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27./ Pánske nohavice - letné s bočnými vreckami s pohyblivým páscom– 30 x 

Materiál :  30 %Viskóza / 70 % Polyester 

Farba :   tmavomodrá  - dezén IND 

Strih : 

Nohavice dlhé nepodšité, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných 

dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. 

Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný 

s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím odševkov, s dvomi 

dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je 

zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2 mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s 

našitím chránitkového pruhu. 

 

Technický popis 

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, 

odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom 

smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny. 

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok 

prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky. 

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46 - 54, 

pre veľkosti 56 - 66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola 

oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z 

čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu. 

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové.  Dĺžka otvoru 

145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený 

uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips.  Vačok vrecka z vačkoviny 

z čierneho materiálu. 

Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, 

podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou 

uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru 

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom 

z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, 

uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. 

Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v 

pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové 

spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného 

materiálu, prištepovaný k páscu, šírka 20 mm dĺžka 80 mm. 

Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom 

kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka 

putiek 12 mm. 

Rozmiestnenie putiek : po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných 

dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných 

dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/. 

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2 mm od okraja vrecka, vrecko má 

v strede sklad 20 mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými 

kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené. Na príklopkách vreciek 

umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA, slová pod seba. 
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Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec 

chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená 

špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej 

strany. 

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené. 

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé : 

- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany15 mm od kraja  

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 : 

-1 ks oproti dierke predĺženého pasca; 

-1 ks na zadnom vrecku. 

 

28./ Dámska sukňa s nohavicami - letná – 3 x 

Materiál :  30 % Viskóza / 70 % Polyester 

Farba :   tmavomodrá - dezén IND 

Strih : 

Sukňa je rovného strihu bez pásca, so sedlom na prednom a zadnom diele. V stredovom šve 

zadného dielu je zhotovený zipsový rázporok a zapínanie na jeden gombík. Sukňa je podšitá 

podšívkou. Predný diel je so sedlom do tvaru. Zadný diel je stredom zošitý, v hornej časti 

zhotovený zipsový rázporok a zapínanie na jeden gombík. Na ľavom zadnom diele je 

prinechaná lišta pre zipsový rázporok, štep lišty v šírke 20 mm. Podkryt zipsového rázporku 

je predšitý v jeho hornej a dolnej časti. Zips je umelohmotný, dlhý 14 až 16 cm (v závislosti 

od veľkosti sukne). Celková dĺžka zipsového rázporku je 17 až 19 cm. V dolnej časti zadného 

dielu je zhotovený prekrývaný rázporok, ktorého vrchná časť je podfixovaná, spodná časť 

podohnutá a preštepovaná. Štep rázporku v dĺžke 55 mm pod 45 stupňovým uhlom. Dolný 

kraj sukne je obnitkovaný a zapravený zapošívacím stehom, dolná záložka sukne je 40 mm 

široká. Podšívka sukňa je podšitá podšívkou. V mieste rázporku zadného dielu v dolnej časti 

sukne je vytvorený otvor, ktorý je obnitkovaný, podohnutý v šírke 5 mm a preštepovaný v 

šírke 2 mm. Dolná záložka podšívky je široká 25 mm, obnitkovaná a preštepovaná v šírke 20 

mm. V bočných švoch sú všité putká pre zavesenie sukne na ramienko a v dolnom kraji pre 

prichytenie látky o podšívku.  Švy sukne sú široké 20 mm, obnitkované a rozžehlené. Štepy - 

v šírke 2 mm zaistenie záložky v hornom kraji sukne (štep po vnútornom sedle predného a 

zadného dielu), štep podkrytu zipsového rázporku, štep po spodnej rázporkovej časti dolného 

rázporku, podhnutie podšívky v mieste dolného rázporku v šírke 20 mm štep lišty zipsového 

rázporku, štep podšívkovej dolnej záložky. Dierky - jedna dierka v hornom kraji zadného 

dielu pre zapnutie sukne. 

Nohavice dlhé nepodšité, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných 

dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. 

Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný 

s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím odševkov, s dvomi 

dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. Dolná dĺžka je ukončená a 

zapracovaná s našitím chránitkového pruhu. 
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29./ Odznak na brigadírku policajný – 16 x 

Materiál : chirurgická oceľ 

Farba :  strieborná - lesklá 

Prevedenie : odznaky sú vyrobené z chirurgickej ocele kde všetky tvary sú vyrezávané 

laserovou technológiou. Na zadnej strane odznaku je navarená skrutka o priemere 4 až 5 mm. 

Súčasťou odznaku je plochá matica. 

 

30./ Spona na viazanku – 10 x 

Materiál : chirurgická oceľ 

Farba :  strieborná - lesklá, zlatá - lesklá 

Prevedenie : spony sú vyrobené z chirurgickej ocele kde všetky tvary sú vyrezávané 

laserovou technológiou. Na zadnej strane spony je materiál zvlnený k prítlaku viazanky ku 

košeli. Súčasťou odznaku je na prednom diely znak SR. 

 

31./ Tričko krátky rukáv – 6 x 

Materiál : 100 % bavlna 

Farba :  bledomodrá 

Gramáž : 190 gr./m2 

Strih :  Tmavomodré tričko v minimálnej gramáži 190 g/m2, bez bočných  švov, 2- 

vrstvový 1 x 1 rebrovito pletený okrúhly golier s elastanom, so sieťotlačou na prednom diely 

(srdcová časť) a na zadnom bielym „METSKÁ POLÍCIA“. 

 

32./ Sveter policajný s celozipsovým zapínaním – 30 x 

Materiál priadze :   50% Wool Merino/50 % Polyacryl Low Pilling 

Väzba :   jednolícna + rebro 2:2 

Farba priadze :   Tmavomodrá 

Funkcia priadze :  Teflon Fabric protector – priadza má teflónový povrch, je 

odolná voči vode, snehu a znečisteniu. Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu – žmolkovaniu. 

Strih : Sveter s celozipsovým zapínaním tmavomodrý, s aplikáciami z kontrastného materiálu 

na lakťoch a pleciach doplnené reflexnými paspulkami, vyhotovený z materiálu 50 % vlna 

Merino a 50 % Polyacryl s teflónovou úpravou pletiarskou technológiou vo väzbe jednolícnej 

v kombinácií v bokoch a rukávy s rebrom 2:2. Predný diel je celorozopínací na zips s dlhými 

rukávmi a priekrčníkom riešeným do stojačika. Dolný okraj trupu a rukávov začína pružným 

lemom. Pulóver má v ramennej časti predného a zadného dielu a v predlaktí rukávov 

nakladané sedielka z tkaniny z materiálového zloženia 65 % PES/ 35 % bavlna kontrastnej 

farby, ako je základný materiál. Z tejto tkaniny je aj vrecko s príklopkou, ktoré je umiestnené 

v ľavej polovici predného dielu. Príklopka sa zapína na suchý zips. Nad vreckom je reflexný 

nápis MESTSKÁ POLÍCIA. V plecnej časti prieramkov sú všité náplecníky zapínané na 

suchý zips. V chrbtovej časti zadného dielu je našitá kontrastná tkanina na ktorej je reflexný 

nápis MESTSKÁ POLÍCIA. Na ľavom rukáve je našitý znak Mestskej polície Pezinok. 
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6. Typ zmluvy : 

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie tovaru. 

 

7. Miesto plnenia : 

Útvar Mestskej polície Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok. 

  

8. Predpokladaná hodnota zákazky : 

Zákazka v zmysle § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových 

prostriedkov Mesta Pezinok. 

 

9. Termín dodania : 

Do 90 dní odo dňa vystavenia objednávky, resp. odobratia všetkých mier príslušníkov 

Mestskej polície Pezinok. 

  

10. Lehota a miesto na predloženie ponúk : 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.02.2018 do 09,00 hodiny. 

Adresa: Mesto Pezinok, Mestská Polícia, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 

Heslo: „Súťaž – Výstrojné súčiastky – mestská polícia Pezinok - neotvárať!“ a v ľavom 

hornom rohu s označením názvu/mena a adresy uchádzača. 

 

11. Podmienky účasti : 

Uchádzač musí predložiť : 

1./ doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na realizáciu požadovaného predmetu zákazky.  

2./ Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku, ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy. 

3./ Technická alebo odborná spôsobilosť : 

§ 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží vzorku z každého 

hotového tovaru na overenie kvality materiálu do 3 dní od ukončenia lehoty na predkladanie 

ponúk. 

4./ Ak súčasťou ponuky do ukončenia výberového konania nebudú vzorky, ktoré sú 

požadované, bude táto ponuka vylúčená. Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať 

najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise 

predmetu zákazky. 

5./ Víťazný uchádzač zabezpečí odobratie mier príslušníkov mestskej polície na odevy a 

vyhotovenie podľa požiadaviek zákazkovým spôsobom. 

6./ Víťazný uchádzač zabezpečí dovoz tovaru do sídla obstarávateľa. Cena dovozu bude 

započítaná do cien pracovných súčastí. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH, vyčíslená suma DPH a aj 

celková cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú 

cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač písomne upozorní. 
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Rozdelenie predmetu zákazky na časti : Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

Variantné riešenie : Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie, variantné 

riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

13. Jazyk predkladania predmetu zákazky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Doplňujúce informácie : 

a./ Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

b./ V prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného 

obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

c./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 

zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 

výzvy nemohol predpokladať, alebo ak nastanú iné okolnosti v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

15. Hlavné podmienky financovania : 

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bez 

poskytnutia zálohovej platby. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk : 

31.12.2018 

 

17. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk  

13.02.2018 

 

V Pezinku, 13.02.2018 

 

JUDr. Ľudovít Farbula 

Mestská polícia Pezinok 

náčelník mestskej polície 


