
Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117  
 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  

Kontaktná osoba: plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD. Telefón: +421 960 422623    

E-mail: aurel.sabo@aos.sk  

 2.   Predmet zákazky:  

Profylaxia a prispôsobenie simulátora komunikačného rozhrania simulátora riadenia letovej 

prevádzky so zabezpečením objektívnej kontroly pre potreby výcviku. 

CPV: 34962210-3 Simulácia riadenia leteckej dopravy 

 3.  Typ zmluvy: Objednávka 

 4.  
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1  

 5.  
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou e-mailu do  
22.7.2019 do 10.00 hod  

 6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa.  

 7.  Lehota dodania predmetu zákazky : do 31. októbra 2019 

 8.  Forma predkladania ponúk: 

Cenová ponuka zaslaná na e-mailovú adresu. 

 E-mailová adresa na predkladanie ponúk: aurel.sabo@aos.sk  

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 poskytnutia služby verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím 

služby/dodaním predmetu zákazky).  
 

 

 

 

 

 

 
 



 9.  Podklady k zákazke: 

Špecifikácia predmetu obstarávania 

Profylaxia a prispôsobenie simulátora komunikačného rozhrania simulátora riadenia letovej prevádzky 

so zabezpečením objektívnej kontroly pre potreby výcviku s dôrazom na: 

• prispôsobenie ovládania systému podľa požiadaviek na zvýšenie robustnosti systému, 

• úpravu simulovaného komunikačného rozhrania na základe zmien reálneho systému,  

• prispôsobenie nových funkcionalít CommuSim podľa požiadaviek, 

• zjednodušenie a zrýchlenie konfigurácie systému, 

• údržbu a kontrolu systému. 

Ovládateľnosť a robustnosť systému:  

- odstránenie možnosti jednoduchého ukončenia klient aplikácie na obrazovke, užívateľ nesmie byť 

schopný omylom alebo zámerne ukončiť CommuSim aplikáciu cez grafické užívateľské rozhranie,  

- možnosť zrušenia telefónneho hovoru, aktivovaním nového telefónneho hovoru,  

- po vytočení hovoru sa na strane volaného musí rozblikať celé tlačidlo,  

- aktívna komunikácia na jednej rádio frekvencii s možnosťou aktivovania príposluchu ostatných rádio 

frekvencii,  

- meno súboru pre záznam frekvencie rozšíriť o timestamp (časovú značku).  

Priblíženie komunikačného rozhrania k reálnemu systému:  

- rozšírenie palety farieb, z dôvodu priblíženia sa reálnemu systému ,  

- pri zakľučovaní FQ na pozícií žiak doplniť vizuálnu identifikáciu (zmena farby), 

- doplniť akustickú signalizáciu ukončenia hovoru na strane zrušeného účastníka, keď niekto príjme 

iný prichádzajúci hovor,  

- pri realizácii hovoru zo strany žiaka doplniť vizualizáciu s kým prebieha hovor,  

- možnosť rozšírenia popisov polí jednotlivých tlačidiel do dvoch riadkov,  

- doplniť vizualizácia prichádzajúceho hovoru blikaním celého tlačidla (nielen okrajov tlačidla),    

Požiadavky na novú funkcionalitu, ktoré zjednodušia a zrýchlia konfiguráciu systému:  

- vytvorenie aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním, ktorá umožní jednoduchú a rýchlu 

konfiguráciu tréningového scenára a umožní nasledovný export do formátu XML pre CommuSim 

Manažér aplikáciu,  

- aplikácia umožní import existujúcich scenárov, ich úpravu a následný export do XML formátu,  

- inštalácia systému (admin pozície) na PC typu desktop alebo All in One,  

- možnosť definovania (vytvorenia) cieľového priečinku nahrávania cvičenia pred spustením samotnej 

komunikácie.  

Požiadavka na údržbu/kontrolu systému:  

- údržba a kontrola systému, analýza možných chybových hlásení a kontrola a verifikácia zmien 

konfigurácie vykonaných prevádzkovateľom CommuSim za posledné obdobie . 

10.  Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.  

11.  Podmienky účasti uchádzačov: Oprávnenie podnikať – poskytovať požadovanú službu. 

12.  

Víťaz sa zaväzuje :  

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 

tejto výzvy - scan dokladu pri predložení ponuky.  

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

14.  Uplynutie lehoty dodania predmetu zákazky: do 31. októbra 2019  

 


