
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 

031 01, Liptovský Mikuláš, 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou „ Externý nákladný výťah objektu sklady KJB “ 

 

Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Ulica: Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš 

IČO: 37910337 

Kontaktná 

osoba: Ing. Dušan Donoval 

E-mail: obstaravanie@aos.sk 

Tel.: 0960423600 

 

2. Opis predmetu zákazky 

Podľa Výkazu výmer 

Predmetom zákazky je uskutočnenie prístavby výťahovej šachty s dodávkou a montážou nákladného 

výťahu spolu s vybudovaním príjazdovej cesty a nakladacej rampy. 

Predpokladaný termín výstavby: do 29. 11. 2019 

Predpokladaná hodnota zákazky: 107 416,67 € bez DPH 

Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH za nacenený výkaz výmer 

 

Typ zákazky:  

- stavebné práce 

3. Podmienky účasti 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať - dodať predmet zákazky 

 

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

- nepožadujú sa 

 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 

a/ uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení, ktorým preukáže uskutočnenie 

minimálne jednej zákazy rovnakého, alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je 

predmet zákazky na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v minimálnom celkovom objeme za 

predchádzajúcich päť rokov v hodnote 110.000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v 

inej mene. 

 

b/ Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky -   

  Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: 
 

- Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním 

stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo 

ekvivalentný doklad; 



 

- Profesijný životopis zodpovednej osoby – Stavbyvedúceho a  zástupcu stavbyvedúceho, ktorý 

musí obsahovať min. tieto údaje: 

o identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); 

o kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); 

o súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); 

o súhrnné praktické skúsenosti v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu 

min. 5 rokov, s riadením realizovaných stavieb, na ktorých pôsobil v pozícii 

stavbyvedúceho, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe alebo 

rekonštrukcii pozemných stavieb podľa Vyhlášky č. 323/2010, ktorou sa vydáva 

Štatistická klasifikácia stavieb alebo  ekvivalentného  predpisu,  z čoho  preukáže,  

že  minimálne  jedna  takto  definovaná  stavba,  bola v hodnote rovnakej alebo 

vyššej ako 110 000,00 EUR bez DPH.  
 

K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba – stavbyvedúci a zástupca 

stavbyvedúceho uvedie: 

o názov a sídlo odberateľa,  

o lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y),  

o pozíciu ktorú zastávali,  

o kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa).  
 

Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby - 

Stavbyvedúcim a zástupcu stavbyvedúceho spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom 

uvedené sú pravdivé. 

 

c/ Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy 

ISO 9001 v oblasti stavebníctva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač, alebo záujemca 

objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musí 

prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality 

predložené uchádzačom, alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na 

zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými 

normami na systém manažérstva kvality. 

 

d/ Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém 

riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zhody 

s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom Certifikátom 

STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - pozemné 

stavby, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom 

rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva. 

 

e/ Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti  a ochrany zdravia pri 

práci, ktorý  použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom Certifikátom OHSAS 18001, alebo 

rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na 

zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že 

uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými 

orgánmi členských štátov. 

 



4. Požiadavky na predmet zákazky 

- podľa Výkazu výmer 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

- predpokladaná hodnota zákazky: 107 416,67 Eur bez DPH. 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk 

- je stanovená do: 22.08.2019, 08:00 hod. 

7. Miesto predkladania ponúk 

- Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský 

 Mikuláš 

 

8. Jazyk ponuky 

- slovenský jazyk 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH za nacenený výkaz výmer. Úspešnou 

ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude 

najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.  

 

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy 

- verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o Dielo 

 

11. Miesto dodania objekt 

- Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský 

 Mikuláš 

- katastrálne územie: Demänová 

- parcelné číslo: 352/1 

 

12. Obsah ponuky 

- Identifikácia uchádzača 

- Dokumenty ponuky podľa požiadaviek v tejto Výzve - podmienky účasti 

- Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 1 

- Návrh Zmluvy o dielo - Príloha č. 2 s neceneným Výkazom výmer - Príloha č. 3 

- Krycí list - Príloha č. 4 

 

13. Doplňujúce informácie 

Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa odporúča uskutoční sa z dôvodu overenia a 

získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky v dobe od 12. 08. 

2019  do 16.08. 2019 hod. Termín a čas obhliadky s je potrebné si dohodnúť u kontaktných osôb: 

Ing. Martina  Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk 

p. Vladimír Škerenčák   tel.: 0960422851, 0911787256, e-mail: vladimir.skerencak@aos.sk 


