
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

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 “). 

 

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 

 

1. Základná identifikácia predmetu zákazky 

skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo), 

„Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení“ 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 - 71631100-1 Inšpekcia strojov a strojových zariadení 

 

Druh zákazky: služby 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 516,67 EUR bez DPH 

 

Typ zmluvy: objednávka 

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 

 Podľa  Prílohy č. 1  

 

Dodávateľ služby je povinný: 

Predložiť objednávateľovi potvrdenie o tom, že je osoba oprávnená na vykonanie predmetnej 

odbornej prehliadky a odbornej skúšky spolu s cenovou ponukou predmetnej služby. 

Vypracovať položkovitú cenovú ponuku na každú revíziu tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1. 

Bezprostredne po vyrozumení o tom, že bol vybraný na poskytnutie predmetnej služby zaslať 

objednávateľovi zoznam osôb, číslo ich dokladov totožnosti, značku a evidenčné číslo motorového 

vozidla, ktorým budú pri poskytovaní služby vchádzať do objektu Akadémie ozbrojených síl generála 

M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  

Dodávateľ sa zaväzuje, že odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykoná v termíne do 

20.11.2020. 

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú len tie telovýchovné náradia a zariadenia, 

ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1. 

Revíziu je možné vykonať na Katedre telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl generála 

Milana Rastislava Štefánika v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. 

Revíznu správu spracovať v dvoch vyhotoveniach 2x v písomnej papierovej forme (výtlačok č. 1 

a č. 2) a aj v elektronickej podobe vo formáte .doc, .docx alebo .pdf na hmotnom nosiči informácií 

alebo ju zaslať na kontaktnú e-mailovú adresu objednávateľa (kontaktná e-mailová adresa bude 

oznámená víťaznému uchádzačovi o poskytnutie predmetnej služby). 

Cena za revíziu športových zariadení a telovýchovného náradia  musí obsahovať všetky náklady 

súvisiace s jej vykonaním. 

Dodávateľ predloží objednávateľovi faktúru spolu so záverečnou správou, resp. protokolmi 

z revízie športových zariadení a telovýchovného náradia v papierovej aj v elektronickej 

(digitálnej) podobe. 

 



Vypracoval: Ing. Jaroslav Júda, samostatný odborný referent Oddelenia správy nehnuteľného 

majetku 

Celková koncová a nemenná cena hore uvedenej revízie (služby - zákazky) je: 

          .................................. € bez DPH 

.................................. € s DPH 

Podmienkou akceptácie cenovej ponuky je uvedenie nasledujúcich údajov: 

Cenovú ponuku zasiela spoločnosť (PO alebo FO): 

 Názov: *)   

Sídlo:*)   

 IČO: *)   

DIČ:    

IBAN:  

Platca DPH: *)   

Meno, priezvisko a e-

mail spracovateľa: *)   

Mobilný telefón: *)   

Súčasťou cenovej ponuky je doklad – osvedčenie o tom, že právnická osoba (fyzická osoba) je 

oprávnená vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení 

Poznámka: Ak ste platca DPH, napíšte – ÁNO, ak nie ste platca DPH, napíšte NIE 

Spracovateľ cenovej ponuky zaručuje hodnovernosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a je si 

vedomý, že uvedením nepravdivých údajov sa vystavuje trestnoprávnej zodpovednosti. Cenová 

ponuka je platná a nemenná po dobu plnenia predmetu zákazky v súlade so 

schváleným  harmonogramom je aj priebežne poskytovaná a fakturovaná.  

 *) povinná položka cenovej ponuky 

 

 

.................................................. 

podpis spracovateľa CP 

 

 

 

 

3. Miesto realizácie zákazky: 

Presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: -Miesto: Akadémia ozbrojených síl 

generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, e-

mailová adresa: Ing. Martina Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: 

martina.baraniova@aos.sk 

 



 

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

4.1 Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky 

elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a 

prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby 

nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. 

Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 

komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, 

4. 2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť 

zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja 

eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.  

4.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému 

obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. 

4.4 Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

4.5 Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. 

informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. 

informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa 

nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača. 

4.6 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. slovenský jazyk. 

 

5.Dátum, miesto a čas: 

 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 16. 10. 2020, do 8: 00 hod.  

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do 

zákazky „Odborné prehliadky a odborné skúšky telovýchovného náradia a zariadení “. 

Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka.Pre odoslanie 

kliknite na Odoslať ponuku.

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


Revízia športových zariadení a telocvičného náradia pre rok 2020 
Príloha č. 1 

P.č. 

                                         
Umiestnenie 
 
     Názov zariadenia 

Telocvičňa 
č. 1 

Telocvičňa  
č. 2 

Telocvičňa  
č. 3 

Fitness Kardio 
Športová  

hala 
Posilňovňa  

1 
Posilňovňa  

2 
Vonkajšie  
zariadenia 

Celkom 
/ks/ 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ bez DPH 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ s DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ bez DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ s DPH 

 
Revíziu 
vykonať  

do 

1. Basket. hlavný prenosný 2         2       4         
 

20.11.2020 

2. Basketbal hlavný     2             2         
 

20.11.2020 

3. Rebriny drevené 13 9 9 2       3   36         
 

20.11.2020 

4. Basket. bočný 3                 3         
 

20.11.2020 

5. Hrazda poloamerická 1   1             2         
 

20.11.2020 

6. Lavička švédska 2 2 3 2       1   10         
 

20.11.2020 

7. Debna švédska 1 1 1             3         
 

20.11.2020 

8. Kôň telocvičný  2   2             4         
 

20.11.2020 

9. Koza telocvičná 3   2             5         
 

20.11.2020 

10. Stĺpik na tenis           2     2 4         
 

20.11.2020 

11. Stĺpik na volejbal 2   2     2       6         
 

20.11.2020 

12. Žinenka koženková 4 4 4 4     1 3   20         
 

20.11.2020 

13. Žínenka tatami   1               1         
 

20.11.2020 

14. Môstik odrazový 1   1             2         
 

20.11.2020 

15. Hrazda závesná 1 2           2   5         
 

20.11.2020 

16. Lano - šplh   3 2             5         
 

20.11.2020 

17. Tyč - šplh     4             4         
 

20.11.2020 

18. Bradlá     1         1   2         
 

20.11.2020 

19. Lavica posilňovacia               8   8         
 

20.11.2020 

20. Brána hádzanárska           2     4 6         
 

20.11.2020 

21. Lavica šikmá                 4 4         
 

20.11.2020 



P.č. 

                                         
Umiestnenie 
 
     Názov zariadenia 

Telocvičňa 
č. 1 

Telocvičňa  
č. 2 

Telocvičňa  
č. 3 

Fitness Kardio 
Športová  

hala 
Posilňovňa  

1 
Posilňovňa  

2 
Vonkajšie  
zariadenia 

Celkom 
/ks/ 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ bez DPH 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ s DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ bez DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ s DPH 

 
Revíziu 
vykonať  

do 

22. Bradlá stacionárne                 2 2         
 

20.11.2020 

23. Hrazda postupná                 1 1         
 

20.11.2020 

24. 
Stroj posilňovací na brušné 
svalstvo               1   1         

 

20.11.2020 

25. Systém posilňovací TRX       2           2         
 

20.11.2020 

26. 
Posilovač kladkový na prsné 
svalstvo               1   1         

 

20.11.2020 

27. Posilovač               1   1         
 

20.11.2020 

28. Stroj posilovací na tlaky v sede               2   2         
 

20.11.2020 

29. 
Stroj posilňovací kladkový na 
ruky - triceps               1   1         

 

20.11.2020 

30. 
Stroj posilňovací bradlá a hrazda 
s dopomocou               1   1         

 

20.11.2020 

31. Veža posilovacia               1   1         
 

20.11.2020 

32. 
Stroj posilňovací hack s opierkou 
na plecia               1   1         

 

20.11.2020 

33. Ergometer Ergoselekt         2         2         
 

20.11.2020 

34. Pás bežecký Insportline         2         2         
 

20.11.2020 

35. 
Trenažér crossový magnetický 
Kettler             1     1         

 

20.11.2020 

36. Cyklotrenažér Kettler             1     1         
 

20.11.2020 

37. Rotoped Insportline         1         1         
 

20.11.2020 

38. Bicykel stacionárny         3         3         
 

20.11.2020 

39. Trenažér veslovací Kettler             1     1         
 

20.11.2020 

40. Lavica posilňovacia               1   1         
 

20.11.2020 

41. Lavica univerzálna               1   1         
 

20.11.2020 

42. Lavica na tlaky v sede               6   6         
 

20.11.2020 



P.č. 

                                         
Umiestnenie 
 
     Názov zariadenia 

Telocvičňa 
č. 1 

Telocvičňa  
č. 2 

Telocvičňa  
č. 3 

Fitness Kardio 
Športová  

hala 
Posilňovňa  

1 
Posilňovňa  

2 
Vonkajšie  
zariadenia 

Celkom 
/ks/ 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ bez DPH 

Cena revízie 
jednotková 
á/€ s DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ bez DPH 

Cena revízie 
koncová 

∑/€ s DPH 

 
Revíziu 
vykonať  

do 

43. 
Lavica posilňovacia na brušné 
svalstvo                2   2         

 

20.11.2020 

44. Lavica posilňovacia športová             1     1         
 

20.11.2020 

45. Stojan na činky             1     1         
 

20.11.2020 

46. Rebriny kovové             1     1         
 

20.11.2020 

47. 
Zariadenie posilňovacie - 
predkopávanie v sede               1   1         

 

20.11.2020 

48. 
Zariadenie posilňovacie - 
zákopávanie v ľahu               1   1         

 

20.11.2020 

49. Stroj predkopávací               1   1         
 

20.11.2020 

50. Posilovač multipres               1   1         
 

20.11.2020 

51. Posilovač Leg-pres               2   2         
 

20.11.2020 

52. Posilovač biceps               2   2         
 

20.11.2020 

53. Posilovač lýtka v sede               1   1         
 

20.11.2020 

54. Posilovač lýtok profesionál               1   1         
 

20.11.2020 

55. Stojan výsuvný na činky               2   2         
 

20.11.2020 

56. Stojan pevný na činky               5   5         
 

20.11.2020 

57. Pás bežecký HILL         2         2         
 

20.11.2020 

58. Pás bežecký CLUB                1   1         
 

20.11.2020 

59. 
CYKLOTRENAŽÉR Steelflex 
CS-01         3         3         

 

20.11.2020 

60. Stepper Insportline profi         2         2         
 

20.11.2020 

61. Eliptical Insportline Tacoma             1     1         
 

20.11.2020 

  SPOLU                             

 

  

 
 


