
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Tričká KAKI používané v OS SR“ 

 

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), 

„Tričká KAKI používané v OS SR“ 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 18330000-1 – Tričká s krátkym rukávom a košele 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou,  tovar  
 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

Tričká KAKI: Príloha č. 1 (po zaregistrovaní do zákazky v systéme www. ezakazka je prístupná 

záujemcovi). 

  Obstarávateľ vyhradzuje právo na dodanie tovaru podľa špecifikácie. 
 
3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

– dodanie predmetu zákazky do miesta dodávky, 

– záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov, 

- preukázať za posledných 5 rokov aspoň jednu zákazku na dodávku obdobného textilného 

tovaru, na ktorom bolo vykonané štátne overovanie kvality a bolo vydané osvedčenie. o kvalite 

na daný tovar v celkovej výške minimálne 15000,- €. Požadujeme sken osvedčenia o kvalite. 
 

4. Miesto a termín dodávky 

a) presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

     Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101  

b)  meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, 

telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa:    

 NOddMM,   tel. č.: 0960 423124, e-mail: radovan.kliment@aos.sk  

c) požadovaný termín pre plnenie dodávky  30. 06. 2020 v pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky do: 24 320,- Eur bez DPH  
  

5. Dátum, miesto a čas: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 12.06.2020 , 09:00 

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

www.ezakazky.sk do zákazky „Tričká KAKI používané v OS SR“. 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 s DPH 
 



 

 

 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

P.č. Názov tovaru 

Predpoklada

né množstvo 

v ks 

Jednotková 

cena bez DPH 

v EUR 

Jednotková 

cena s DPH v 

EUR 

Cena celkom 

1 Tričko kaki s dlhými rukávmi 600    

2 Tričko kaki košeľové s krátkymi rukávmi 1400    

                                                                                                          Spolu:  

 

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

6. Požiadavky na overovanie kvality 

Na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa môže byť na predmete verejného obstarávania 

vykonané štátne overovanie kvality - podľa prílohy č.2 (po zaregistrovaní do zákazky v systéme 

www. ezakazka je prístupná záujemcovi). 

 

 

 

 

 


