
Redakčná oprava výzvy 

 

1. má byť: 

 

 

2. Opis predmetu zákazky 

Podľa Opisu predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je : 

- dodávka a montáž bezstrojovňového nákladného výťahu s nosnosťou 1600 kg na 

zásobovanie potravín v skladoch kuchynsko-jedálenského komplexu 

- zabezpečenie  odborných prehliadok, skúšok, podľa platnej  legislatívy, preventívna 

údržba, kontrola funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia, kompletná starostlivosť 

podľa pokynov výrobcu počas trvania  záručnej doby  60 mesiacov  

Predpokladaný termín dodania a inštalácie: do 29. 11. 2019 (fakturácia do 15.12.2019) 

Predpokladaná hodnota zákazky: 76 676,92 € bez DPH 

Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH  

 

 

 

 

2. má byť: 

 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 

 

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

normy ISO 9001 v oblasti VTZ. 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. 

 

c/ 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 VTZ, 

vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom 

rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva. 

 



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 – dodávka a montáž 

výťahu “ 

 

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:    37 910 337 

Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Donoval 

E-mail:   obstaravanie@aos.sk 

Tel.:    0960 423 600 

 

2. Opis predmetu zákazky 

Podľa Opisu predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je : 

- dodávka a montáž bezstrojovňového nákladného výťahu s nosnosťou 1600 kg na zásobovanie 

potravín v skladoch kuchynsko-jedálenského komplexu 

- zabezpečenie  odborných prehliadok, skúšok, podľa platnej  legislatívy, preventívna údržba, 

kontrola funkčnosti a nepoškodenosti zariadenia, kompletná starostlivosť podľa pokynov 

výrobcu počas trvania  záručnej doby  60 mesiacov  

Predpokladaný termín výstavby: do 29. 11. 2019 

Predpokladaná hodnota zákazky: 76 676,92 € bez DPH 

Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH  

 

Typ zákazky:  

- tovar, stavebná práca, služby 

- CPV: 42416100-6 – Výťahy 

        45313100-5 – Inštalovanie výťahov 

        50750000-7 – Opravy a údržba výťahov 

 60000000-8 - Dopravné služby 

 

 

3. Podmienky účasti 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať – na 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 77.000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej 

mene. 

 

b/ 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. 

 

c/ 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. 

 

d/ 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 Opisu zákazky a Projektovej dokumentácie na portály-  www.ezakazky.sk/aos 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

- predpokladaná hodnota zákazky : 76 676,92 Eur bez DPH. 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk 

- je stanovená do: 12.09.2019, 10:00 hod. 

7. Miesto predkladania ponúk 

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

Mikuláš cez portál www.ezakazky.sk/aos 

 

8. Jazyk ponuky 

- slovenský jazyk 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. 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 

http://www.ezakazky.sk/aos
http://www.ezakazky.sk/aos


- verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o Dielo - na portály 

www.ezakazky.sk/aos 

 

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 ZoD - Príloha č. 2 s neceneným Výkazom výmer - Príloha č. 3 

- Krycí list - Príloha č. 4 

 

13. Doplňujúce informácie  

 

- Nové zariadenie musí  mať  Európsky  typový  certifikát, zhotoviteľ  predloží  certifikát  

do 5  pracovných  dní  od podpisu  zmluvy 

- Dodávateľ  musí  predložiť  do  5 pracovných dní  od  uzavretia zmluvy  kompletnú  

projektovú  dokumentáciu  k novému  výťahu  v súlade  s bezpečnostnými  predpismi  

a predpismi  technickej  inšpekcie  SR 

- Dodávateľ  musí  predložiť  do  5 pracovných dní  od  uzavretia  zmluvy  potvrdenie  

o poistení  zodpovednosti za škody pri výkone  činnosti, min. do výšky 500 000 € 

- Zhotoviteľ predloží  objednávateľovi  harmonogram prác  pre  inštaláciu  výťahu  do 5 

pracovných dní  od  uzavretia  zmluvy     

- Zhotoviteľ predloží  objednávateľovi  zoznam  všetkých  zamestnancov, ktorí  budú  

vykonávať  práce  na  zhotovovanom diele, a to najneskôr  do 5 pracovných dní pred 

začatím prác 

- Objednávateľ požaduje po ukončení prác zaškolenie  max. 4 osôb  v rozsahu max. 1 hodiny 

- Súčasťou  dodávky je aj vypracovanie  technickej  dokumentácie  a revíznych  správ  

podľa  aktuálnej  platnej legislatívy 

- Zhotoviteľ musí mať zriadené riadne servisné stredisko vybavené skladom náhradných dielov 

disponujúce kvalifikovaným personálom, vzdialené do 60 km od umiestnenia zariadení  

- Dispečing  pre hlásenie porúch 24 hod. denne 7 dní v týždni 

- Vyslobodenie uviaznutých  osôb  s nástupom  do  60  minút  od  nahlásenia  na dispečing  

24 hod. denne  7 dní  v týždni 

 

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/aos

