Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Zadanie pre dodanie súčastí krojov pre obec Čičmany
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Čičmany
IČO 00321206

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Čičmany č. 166 , 013 15 Čičmany, SK
Kontaktná osoba Bc. Iveta Michalíková, 0910310503, starosta@obeccicmany.info

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 2019
realizácie:
Lehota na predkladanie do 20.3.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?drWaY7z_stNdxmU7KDDmENI

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Iné

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru /
zabezpečenie služieb .Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského
vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť,
Opis zákazky
zadávateľ nie je povinný oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu. Dodávateľ bude
vysúťažený v riadnom prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr podľa možností zadávateľa
zákazky.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Dámska tradičná halena

Množstvo
12,000 ks
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P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Zapínanie na hrudníku na šnúrku, zachovať skryté vrecká na
bokoch v mieste spájania dielov, šitie je vnútorné.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná.
Výzdoba: - výšivka „strapáče“ umiestnená zrkadlovo na ľavej a pravej časti hrudníka, farba výšivky v dvoch variantách červenozelená, alebo bordovo-zelená, materiál výšivky 100% ovčia vlna - lemovanie haleny po celom obvode troma točenými vlnenými
šnúrami v zložení: vpravo-točivá červeno-čierna, vpravo-točivá červeno-červená, vľavo-točivá červeno-čierna. Druhá farebná
varianta lemovacích šnúr namiesto červenej je bordová, - na obidvoch bokoch v zadnej časti haleny je do kríža prišité
lemovanie tenších točených šnúr v zložení: vpravo-točivá červeno-zelená, vpravo-točivá červeno-červená, vľavo-točivá
červeno-zelená. Druhá farebná varianta namiesto červenej je bordová.
Lemovanie zakončujú brmbolce, po 5ks vľavo a 5ks vpravo. Ich poloha je daná spojmi v dieloch.
Veľkosti a počty:
veľkosť 48: 1ks
veľkosť 44: 1ks
veľkosť 42: 6ks
veľkosť 40: 4k
Pánska tradičná halena „huňa“

2

12,000 ks

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Zapínanie na hrudníku na šnúrku, šitie je vnútorné.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná.
Výzdoba: - lemovanie haleny po celom obvode troma točenými vlnenými šnúrami v zložení: vpravo-točivá červeno-čierna,
vpravo-točivá červeno-červená, vľavo-točivá červeno-čierna. Druhá farebná varianta lemovacích šnúr namiesto červenej je
bordová, - tenšia ozdobná šnúrka červenej alebo bordovej farby vytvára vykrútky na pozdĺž obvodového lemovania na hrudníku
alternatíva je malá výšivka „strapáče“ umiestnená zrkadlovo na ľavej a pravej hornej časti hrudníka, farba výšivky v dvoch
variantách červeno-zelená, alebo bordovo-zelená, materiál výšivky 100% ovčia vlna.
Veľkosti a počty:
veľkosť chlapská UNI: 12ks
Podkolienky dámske „nohavički“

3

9,000 pár

Vyhotovenie: podkolienky pletené na piatich alebo kruhových ihliciach. Zachovanie tradičného vzoru a materiálu.
Materiál: 100% ovčia vlna – farba prírodná režná + farby vzoru.
Vzor: - na chodidle trojfarebný vzor „na štyri sŕdcka“, na päte „kľučky“, farebné varianty 1. čierna-červená-žltá, 2. čiernačervená-zelená.
Veľkosti a počty:
veľkosť 40-41: 1pár
veľkosť 38-39: 6párov
veľkosť 36-37: 2páry
Ponožky pánske „kopitcia“

4

12,000 pár

Vyhotovenie: ponožky pletené na piatich alebo kruhových ihliciach. Zachovanie tradičného vzoru a materiálu.
Materiál: 100% ovčia vlna – farba prírodná režná + farby vzoru.
Vzor: - na chodidle trojfarebný vzor „na štyri sŕdcka“, na päte „kľučky“, farebné varianty 1. čierna-červená-žltá, 2. čiernačervená-zelená.
Veľkosti a počty:
veľkosť 42-43: 6párov
veľkosť 44-45: 4páry
veľkosť 46-47: 2páry
Dámske bedrové pásy

5

12,000 ks

Vyhotovenie: sieťový úplet veľkosti 30x400cm, s koncovými strapcami
Materiál: 100% ovčia vlna – jemný vlas do 23μm
Výzdoba: - viazané strapce na obidvoch koncoch, farebné varianty 1. červená, 2. bordová
Veľkosti a počty:
veľkosť 30x400cm: 12ks
Vlnáky

6

12,000 ks

Vyhotovenie: úplet veľkosti 140x140cm, s obvodovými strapcami.
Materiál: 100% ovčia vlna – jemný vlas do 23μm, farba prírodná režná.
Výzdoba: - viazané strapce po celom obvode, vzor úpletu, po obvode – skryté čičmanské vzory podľa výšivky z dámskeho
kroja (napr. na sŕdcka, pohárce, na baranie rožky)
Veľkosti a počty:
veľkosť 140x140cm: 12ks
Dámske sárové papuče - šnurovacie

12,000 pár

-2/4-
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7

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Podrážky filcové prešívané dratvou a podlepené tenkou
gumou. Šnurovanie.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná, alt. tmavohnedá. Výzdoba: - vyšité
čičmanské vzory podľa výšivky z dámskeho kroja (napr. na sŕdcka, pohárce, na baranie rožky) na vrchnej časti sáry, pozdĺž
šnurovania kľukovkou končiacou na nárte.
Veľkosti a počty:
veľkosť 40: 4páry
veľkosť 39: 2páry
veľkosť 38: 4páry
veľkosť 37: 2páry
Dámske papuče – s nohavlákmi

8

12,000 pár

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Podrážky filcové prešívané dratvou a podlepené tenkou
gumou. Nohavláky čierne dĺžky 2m.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná.
Výzdoba: - vyšité čičmanské vzory („zúbki“) na vrchnej časti zvršku červeno-zelené, lemovanie točenými šnúrkami, farby
bordovo(alebo červeno)-zelená-žltá .
Veľkosti a počty:
veľkosť 40: 4páry
veľkosť 39: 2páry
veľkosť 38: 4páry
veľkosť 37: 2páry
Pánske sárové papuče - kapce

9

12,000 pár

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Podrážky filcové prešívané dratvou a podlepené tenkou
gumou.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná, alt. Tmavohnedá, sivohnedá melanž.
Výzdoba: - bez výšivky, sára lemovaná kožou.
Veľkosti a počty:
veľkosť 42: 4páry
veľkosť 43: 2páry
veľkosť 44: 4páry
veľkosť 45: 2páry
Pánske papuče – s nohavlákmi

10

12,000 pár

Vyhotovenie: zachovanie tradičného strihu, materiálu a výzdoby. Podrážky filcové prešívané dratvou a podlepené tenkou
gumou. Nohavláky čierne dĺžky 2m.
Materiál: 100% ovčia vlna – valchované súkno min. 1200g/m2, farba prírodná režná. Výzdoba: - lemovanie točenými šnúrkami
obdobne ako na pánskej halene.
Veľkosti a počty:
veľkosť 42: 4páry
veľkosť 43: 2páry
veľkosť 44: 4páry
veľkosť 45: 2páry
Dievčenská halena

11

4,000 ks

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskej halene.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4ks
Chlapčenská halena – huňa

12

4,000 ks

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k pánskej halene.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4ks
Dievčenské podkolienky „nohavički“

13

4,000 pár

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskym podkolienkam.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry
Chlapčenské ponožky – kopitcia

4,000 pár

14 Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k pánskym ponožkám.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry
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Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Dievčenské bedrové pásy
15

4,000 ks

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskym pásom.
Veľkosti a počty:
veľkosť 20x300cm: 4ks
Vlnáky malé

16

4,000 ks

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskym vlnákom.
Veľkosti a počty:
veľkosť 90x90cm: 4ks
Dievčenské sárové papuče – šnurovacie

17

4,000 pár

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskym papučiam.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry
Dievčenské papuče – s nohavlákmi

18

4,000 pár

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k dámskym papučiam s nohavlákmi.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry
Chlapčenské sárové papuče – kapce

19

4,000 pár

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k pánskym kapcom.
Veľkosti a počty:
veľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry
Chlapčenské papuče – s nohavlákmi

20

4,000 pár

Vyhotovenie, materiál, výzdoba sú identické k pánskym papučiam s nohavlákmi.
Veľkosti a počty: v
eľkosti pre postavy 10-15rokov: 4páry

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke
zadanie-cicmany.pdf

Typ
Iné
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Dátum
15.3.2019

Veľkosť
5,9 MB

