
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01, 

Liptovský Mikuláš, 

 

 

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), 

„Oprava strechy budovy č.20 – Dielne VSB a budovy č.31 – Sociálne zariadenia športovísk “ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
- 45261910-6  Opravy striech 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou - práca  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

- Podľa Opisu zákazky ( Príloha č. 1 - Výkaz výmer budova č. 20; Príloha č. 2 - Výkaz výmer 

budova č. 31 ) 

- Predmetom zákazky je opravy striech budov: 

a/  b.č.20 – Dielne VSB 

b/  b.č.31 – Sociálne zariadenia športovísk 

- Kritérium na vyhodnotenie: najnižšia cena s DPH 

 

3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

- Úspešný uchádzač do 5-ich pracovných dní od vyhodnotenia súťaže preukáže uskutočnenie 

minimálne troch zákaziek rovnakého, alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce 

ako je predmet zákazky (viz. CPV 45261910-6 ) v minimálnej hodnote 30 000,00 EUR bez 

DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene a to za predchádzajúcich päť kalendárnych 

rokov. 

 

4. Miesto a termín dodávky stavebných prác 

- Miesto: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,  

031 01 Liptovský Mikuláš, parc. č.: 352/20,27 k. ú. Demänová, LV 215 

- požadovaný termín pre plnenie: od 22. 06. 2020 do 31. 08. 2020 

- Predpokladaná hodnota zákazky do: 25 360,00 € bez DPH 

- 5. Dátum, miesto a čas: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 17. 06. 2020, 08:00 

hod. Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému 

www.ezakazky.sk do zákazky „Oprava strechy budovy č.20 – Dielne VSB a budovy č.31 – 

Sociálne zariadenia športovísk “. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte 

do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 



 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH, vrátane dopravných služieb aj 

s prepravou odpadu 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

P.č. Názov tovaru 

Jednotková 

cena bez 

DPH v EUR 

Jednotková 

cena s DPH v 

EUR 

Cena celkom 

s DPH 

1 Výkaz výmer budova č. 20    

2 Výkaz výmer budova č. 31    

Cena spolu celkom s DPH  

 

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

 

Požiadavky na cenovú ponuku: 

- Uviesť konečnú cenu s DPH  

- Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky nie je možná 

- Kontaktné osoby: 

Ing. Martina  Barániová, tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk 

p. Vladimír Škerenčák, tel.: 0960422851, 0911787256, e-mail: vladimir.skerencak@aos.sk 
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