
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny“ 

  

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  

 

1. Základná identifikácia predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky : „Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny“ 

Druh zákazky:  tovar  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 44500000-5 – Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny 

 

Predpokladaná hodnota zákazky do: 3842,- Eur bez DPH  

Typ zmluvy: objednávka 

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Podľa  Prílohy č. 1  

 

 3. Miesto a termín dodávky: 

  

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

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

Požadovaný  termín na plnenie dodávky: do 20.11.2020 

 

 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 

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


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:  

 

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

do zákazky „Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny“. 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: 27.10.2020 do 9:00 hod. 

Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

 

  6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

  

  Najnižšia predložená ponuka  za celú zakázku. 

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

  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky podľa Prílohy č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Požadovaný materiál 
Merná 

jednotka
Počet

Cena za ks 

s DPH

Cena 

spolu s 

DPH

Nožnice na plast. rúrky do 42mm Extol ks 2

Pištol na silikón DeWALT D26414 ks 5

Miešadlo Narex EGM 10-E3 ks 1

Elektróda zváracia EB 121 bal 2

Drôt zvárací Ø 2,5 G 104 kg 10

Kliešte blicky Knipex 350 mm ks 5

Kefa hrncová Ø 115 ks 5

Páska výstražná červeno-biela 7,5cm x 500m ks 5

Páska samolepiaca žlto-čierne šrafovanie 6cm x 66 m ks 1

Vrták vidiový SDS príkl. Ø 10 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový SDS príkl. Ø 6 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový SDS príkl. Ø 8 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový SDS Ø 14   x 260 mm ks 6

Vrták vidiový SDS Ø 16   x 260 mm ks 6

Vrták vidiový obyčajný Ø 6 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový obyčajný Ø 8 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový obyčajný Ø 10 x 160 mm ks 10

Vrták vidiový obyčajný Ø 12 x 160 mm ks 10

Meter zvinovací 3m ks 8

Meter zvinovací 5m ks 2

Kliešte kombinované izolačné  Knipex 200 mm ks 4

Kliešte štikacie čelné 160 mm KNIPEX ks 4

Profesionálny akumulát. Postrekovač SOLO 417 ks 2

Tyč závitová Ø 8 ks 10

Tyč závitová Ø 10 ks 6

Tyč závitová Ø 12 ks 10

Račňový kľúč s výkyvným kĺbom 24 mm ks 2

https://www.naradie-shop.sk/p/3737/racnovy-kluc-s-klbom-

24mm

Planžeta na orez. nôž 25mm ks 4

Planžeta na orez. nôž 20 mm ks 4

 Matica pozinkovaná Ø 14 ks 50

Kožená brašňa s priehradkami elektrikárska  532             ks 1

https://www.naradie-shop.sk/p/2489/kozena-brasna-s-

priehradkami

Kľúč maticový otvorený  6-22mm sada=8 ks sada 5

Skrutkovač plochý 8mm                       8x1,2x175mm ks 5

Skrutkovač krížový PH 3x 150 ks 5

Kotúč rezný   Ø 125 x 16mm ks 70

Kotúč lamelový brúsny  Ø 115 ks 30

Kotúč rezný   Ø 115 x  16 mm ks 70

Kovanie záves  LANA ks 60

Spojka SK páska  12 – 30 ks 20

Spojka SK páska  12 – 40 ks 20

https://www.naradie-shop.sk/p/3737/racnovy-kluc-s-klbom-24mm
https://www.naradie-shop.sk/p/3737/racnovy-kluc-s-klbom-24mm
https://www.naradie-shop.sk/p/2489/kozena-brasna-s-priehradkami
https://www.naradie-shop.sk/p/2489/kozena-brasna-s-priehradkami


Spojka SK páska  12 – 20 ks 20

Štítok dverový   FAB V 90 pár 40

Rozlišovač kľúčov so štítkom červená ks 150

Rozlišovač kľúčov so štítkom biela ks 150

Rozlišovač kľúčov so štítkom modrá ks 150

Rozlišovač kľúčov so štítkom zelená ks 150

Krúžok na kľúče kovový, Ø 3 cm, ks 100

Vložka polyamidová - krúžok pod kľučku ks 40

Sada gumových tesniacich krúžkov "O" 419 ks  sady 2

https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--

kruzkov--419-ks-

f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7C

X2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_

BwE

Sada hlinikových podložiek 300 dielna Triumf sada 2

https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/32-1-Autoservisne-

naradie/458-3-Zavitorezy-opr-sady-na-zavity/5/204618-Sada-

hlinikovych-podloziek-300-dielna-TRIUMF

Sada závlačiek 555 dielna FT-OA555 sada 2

https://kamax.sk/sada-zavlaciek-555-dielna-ft-oa555

Sada medených podložiek 325 ks sada 2

https://www.mateza.cz/e-shop/podlozky-medene-sada-

tesnicich-krouzku-cu-325-

ks?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO6yfolnoQJT0Sg3Xjy802

D_B-yEQ7ha-99YQWFEPyfSa-Kp58-BjhlhoCZm4QAvD_BwE

Hmoždinka  Ø 8 ks 500

Vodováha dĺžka 60 cm ks 1

Vodováha dĺžka 100 cm ks 1

Vodováha dĺžka 200 cm ks 1

Rebrík drevený dvojitý 4-stupňový ks 2

Rebrík drevený dvojitý 6-stupňový ks 2

Rebrík drevený dvojitý 8-stupňový ks 2

Kladivo stavebné murárske gum. rúčka 600 g ks 2

Stavebná šnúra murárska 1,7mm/50 m ks 1

Stavebné hladítko nerez/drevo 480x130 hladké ks 1

Stavebná píla na pórobetón 630/17GE ks 1

Stavebné kliešte papoušek 200 mm ks 1

Stavebné kladivo tesárske celokovové 600g ks 1

Stavebné kladivo gumenné pr. 65 mm ks 2

Stavebné kliešte rabitové 225 mm ks 1

Stavebné hladítko plstené čierne 250x130 ks 1

Stavebné hladítko molitan biely 260x120 ks 1

Stavebná vanička obkladačská 24 l sada sada 1

Stavebná pílka na drevo 400 mm ks 1

Vykružovacie korunky na dlažbu 33,53,67,73,83mm sada 1

https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--kruzkov--419-ks-f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7CX2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_BwE
https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--kruzkov--419-ks-f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7CX2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_BwE
https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--kruzkov--419-ks-f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7CX2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_BwE
https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--kruzkov--419-ks-f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7CX2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_BwE
https://www.aretacia-rozvodov.sk/prislusenstvo/sada--o--kruzkov--419-ks-f01112/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1hs9r_ewqkKb7CX2FpGIKSsCa4uS0mNMNe66mQ32xCv0AjEpfj9PhoCYqAQAvD_BwE
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/32-1-Autoservisne-naradie/458-3-Zavitorezy-opr-sady-na-zavity/5/204618-Sada-hlinikovych-podloziek-300-dielna-TRIUMF
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stavebný F kotúč rez. Diamant 115 segm. ks 2

stavebný kotúč rez. Diamant 115 segm.SLIM ks 2

stavebná ceruzka tesárska 180 mm ks 5

stavebné koliesko do rezačky 15x6x1,5mm ks 2

stavebný uholník tesársky 400 m ks 1

stavebná značkovacia šnúra (picka) ks 1

stavebný meter skladací 2m ks 2

stavebná  vytláčacia pištoľ na tmel KP M2 ks 1

stavebný čistič škár dĺžka noža 30 mm ks 1

stavebný odvzdušňovací valec 34x12x400 mm ks 1

stavebná tyč teleskopická 300 cm/25mm ks 1

pílový list CMT ORANGE TOOLS 300x3.2/2.2.x30 ks 3

https://prislusenstvi-pro-pily.heureka.cz/cmt-c281-chrome-

pilovy-kotouc-na-lamino-dtd-a-mdf-d250x30-z80/#

https://prislusenstvi-pro-pily.heureka.cz/cmt-c281-chrome-pilovy-kotouc-na-lamino-dtd-a-mdf-d250x30-z80/
https://prislusenstvi-pro-pily.heureka.cz/cmt-c281-chrome-pilovy-kotouc-na-lamino-dtd-a-mdf-d250x30-z80/



