
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: kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD. Telefón: +421 960 422648 

E-mail: matus.grega@aos.sk  

 2.   Predmet zákazky:  

Úprava syntetického prostredia simulátora.    

CPV: 34150000-3 Simulátory 

 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  
22.11.2019 do 10.00 hod  

 6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa.  

 7.  Lehota dodania predmetu zákazky : do 10. decembra 2019  

 8.  Forma predkladania ponúk: 

Cenová ponuka zaslaná na e-mailovú adresu. 

 E-mailová adresa na predkladanie ponúk: matus.grega@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 
Požaduje sa úprava súčasného syntetického prostredia simulátora a prípadné doplnenie simulačných  

nástrojov konštruktívnej simulácie s cieľom prepojenia existujúceho softvérového a hardvérového 

vybavenie pracoviska simulačného centra a vytvorenie rozhrania pre podporu rozhodovacích procesov. 

Navrhované riešenie musí podporiť procesy prípravy scenárov cvičení, tvorbu úloh, generovanie síl a 

tvorbu syntetického prostredia pre aplikáciu individuálnej/kolektívnej taktickej simulácie. Realizácia 

prepojenia musí byť základným stavebným prvkom umožňujúcim/podporujúcim interakciu medzi 

všetkými účastníkmi, zobrazovanie riešenej krízovej situácie, ovplyvňovanie priebehu simulácie 

pomocou kontroly entít umiestnených v syntetickom prostredí charakterizovaných poloautomatickým 

správaním sa. Realizované rozhranie musí umožňovať vytvárať scenáre s počítačom generovanými 

silami, prekážkami, ovládať počítačom generované sily a dynamicky reagovať na zmeny v krízovej 

situácii. Súčasťou vytvárania scenárov a realizácie cvičení musí byť riadenie rozohry cvičenia 

odohrávajúceho sa na viacerých miestach z úrovne riadiaceho cvičenia. 

Po technickej stránke sa požaduje úprava systému tak, aby vznikol so súčasnými simulačnými nástrojmi 

jednotný systém v zmysle modulárneho taktického tréningového systému, ktorý bude poskytovať 

flexibilný a efektívny výcvik založený na súčasných simulátoroch využívajúcich prvky virtuálnej reality 

(rekonfigurovateľné virtuálne simulátory a team leader simulátory) inštalovaných v simulačnom centre 

s využitím simulátora komunikačného rozhrania. Modulárny taktický výcvikový systém bude využívaný 

pre kolektívny výcvik do úrovne rota s použitím rôznych simulovaných platforiem v jednom 

simulovanom prostredí, ktoré vytvorí komplexné scenáre približujúce sa reálnym podmienkam. Musí 

umožňovať spoločný výcvik veliteľov a podriadených k dosiahnutiu zlepšenia taktických zručností, 

komunikačných schopností a rozhodovacích procesov.  Požaduje sa zabezpečenie nástrojov pre 

riadiaceho cvičenia v podobe aplikácií umožňujúcich prípravu, riadenie a vyhodnocovanie výcviku. 

 

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 10. decembra 2019  

  


