
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová, 031 

19, Liptovský Mikuláš, IČO: 37910337 

  

   

 
Všetkým záujemcom 

  

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Alena Droppová 
  sp. AOS-300/23-93/2020 16.07.2020 

+421 44 2883 016 

  

VEC: Prieskum trhu „Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - autobusy“         

- Výzva na predloženie ponuky 

  

 

Podľa ustanovenia parag.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: 37910337 

Kontaktná osoba: Alena Droppová 

E-mail: alena.droppova@aos.sk Tel.:

 +421 44 2883 016 

2. Opis predmetu zákazky 

Typ zákazky: Služby 

CPV: 50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 

3. Podmienky účasti:  

Oprávnenie na dodanie služby : overí si verejný obstarávateľ v informačných systémoch   

4. Požiadavky na predmet zákazky : Podľa prílohy č. 1  

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 000 Eur bez DPH. 

6. Lehota na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 29.07.2020 , 08:00 hod. 



7. Miesto predkladania ponúk 

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Servis, údržba, opravy a 

výdavky s tým spojené - autobusy“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte 

Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 

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 

Objednávka 

11. Miesto poskytnutie služieb 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 

 

S pozdravom 

Alena Droppová 
+421 44 2883 016 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Prílohy: 

  

Príloha č. 1 



Liptovský Mikuláš  031 06

Cena  za hodinu 

práce s DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že v prípade potreby sa 

tento zoznam po vzájomnej dohode doplní o ďalšie opravy pri neprekročení určeného limitu do konca roka 2020. 

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný techniku prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. 

lakovacie práce

elektroinštalačné práce

klampiarske práce

lakovacie práce

elektroinštalačné práce

mechanické práce

v Liptovskom Mikuláši

C-734, LC-735

AOS gen. M.R.Štefánika

Demänová 393

Zoznam služieb prieskumu trhu na opravu a údržbu vozidiel

Názov

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

- servis motorových vozidiel v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo

- nepravidelný servis

- klampiarske práce

- lakovanie karosérií vozidiel

- mechanické práce (oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel, opravy a údržba prevodoviek, kontroly rozvodu)

- výmeny a opravy čelných skiel

- údržba brzdného systému

- diagnostika vozidiel

- oprava, údržba a dezinfekcia klimatizácie

- použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky C-734,  LC-735, Iveco CROSSWAY, podľa 

dohody s objednávateľom, po schválení objednávateľom  pre každý prípad jednotlivo

- opravy elektrického systému

- protokolárne prevzatie vozidla v servise a odovzdanie vozidla po servise objednávateľovi

mechanické práce

IVECO CROSSWAY

klampiarske práce


