
Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou 
v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

  1
. 

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 
Liptovský Mikuláš 1 

IČO:  37910337 Telefón: 044 2882670; 044 2883303  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Čistiace a leštiace výrobky  CPV 39800000-0 

 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. 
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 
01 Liptovský Mikuláš  

 5. 
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej 
aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa  ods. 11  tejto výzvy. 

 6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 

 7. Lehota dodania predmetu zákazky: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov 1834,00 € bez DPH 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Zadávacie kolo: 06.03.2019  od  11:00  hod. do 14.03.2019  do 08:00 hod. Výzvy do certifikovanej elektronickej aukcie budú 
odoslané 14.03.2019 po 08:00 hod. 

Certifikovaná aukcia - 19.03.2019 od 09.00 do 09.30 hod. 

Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania 
aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 

1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t. j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených 
položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad 
pre stanovenie ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta dodania verejného 
obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s dodaním predmetu zákazky). 

  

 9. 

  
Technická špecifikácia  
 

Názov Popis produktu Merná 

jednotka 

   

Cif krém original 

krémový  

 

5% alebo viac, ale menej ako   15% aniónové 

povrchovo aktívne látky, menej ako 5% neiónové 

povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum, 

500 ml 

Ajax čistiaci  na 

podlahy   

 

Menej ako  5% aniónových povrchovo aktívnych 

látok a neiónových povrchovo aktívnych látok 

1000 ml 

 

 
 
 
 

http://www.ezakazky.sk/aos


Osobitné požiadavky na plnenie  
 
1.   Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru v mieste skladu objednávateľa v pracovných dňoch od 8,00 hod. 

do     13,00 hod. 
 
2.      Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. 
 

3.   Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených     
 finančných   prostriedkov.  

 
4.      Doba skladovania výrobkov musí byť min 12 mesiacov. 
 
5.    Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom 

riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu, alebo faktúry ktorá slúži zároveň 
ako dodací list.  

 
6.       Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví  

po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.  
 
7.      Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu  do vyčerpania 1834,00 EUR bez DPH.  
 

Predpokladané množstvo čistiacich a leštiacich výrobkov spotrebovaných za jeden kalendárny rok. 

P. č. Názov predmetu zákazky MJ   Množstvo 
Cena v € 
bez DPH 

za MJ 

Cena 
v € 

s DPH 
za    MJ 

Cena 
v € 

celkom 
bez DPH 

Cena    v € 
celkom 
s DPH 

1. 

Cif krém  original krémový  

 

500 ml 800     

   2. Ajax čistiaci  na podlahy   
 11000 ml 

ml 
      600     

 

       

        
 

  

  

10
. 

Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

11
. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie doručiť 

verejnému obstarávateľovi:  

- podpísanú a vytlačenú cenovú ponuku      

 

13
. 

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 

 14
. 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov do 1834,00 EUR bez DPH. 

 

 


