
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Elektroinštalačný materiál“ 

  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní “).  

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika  

IČO: 37910337  

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Udvardyová , č.t. 044/2883304 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „Elektroinštalačný materiál“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 31500000-1 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky  

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 03.07.2020 

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 

393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky do: 1033,- Eur bez DPH  
 

  

Predpokladané množstvá:  

 

Názov 

 

Merná 

jednotka 

Predpokladaný 

počet 

LED žiarovka 13 W so závitom E27, 

teplá biela 

ks 150 

LED žiarovka 9 W so závitom E27, teplá 

biela 

ks 100 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

  Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena (Cena za 1 ks s DPH) 

   

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH 
 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

 

 



P.č. Názov tovaru 
Merná 

jednotka 

Počet Cena bez 

DPH v EUR 
Cena s DPH v 

EUR 

1 
LED žiarovka 13 W so závitom E27, 

teplá biela 

ks 1 

 

 

2 
LED žiarovka 9 W so závitom E27, teplá 

biela 

ks 1 

 

 

 

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.  

 

 

 

Dátum, miesto a čas: Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického 

systému www.ezakazky.sk do zákazky „Elektroinštalačný materiál“. Dokumenty k ponuke 

a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na 

Odoslať ponuku. 

 

 

Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do:  17. 06. 2020. Ponuky doručené po uplynutí 

lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

 

 


