
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník“ 

 

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), 

„Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník“ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 71351730-9 Geologický prieskum 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Zadanie: vypracovanie cenovej ponuky na Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník 

 

Predmet zákazky: Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník 

 

3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

 

Funkčná špecifikácia: 

PSC Kaleník sa nachádza v katastrálnom území Liptovský Peter , parc.č.1314/25, súp.č.: 411 a slúži 

ako občasne používané cvičisko pre rezort Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Akadémia 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši ako správca majetku 

Slovenskej republiky, má v záujme zásobovať objekt kvalitnou pitnou vodou z vlastného zdroja – 

studne. 

 

Technická špecifikácia: 

- určiť vhodnosť spôsobu získania podzemnej vody - určiť charakter studne pre odberný objekt - 

hydrogeologický vrt ( spolu so zakonzervovaním vrtu a uvedenia okolia vrtu do pôvodného stavu ) - 

optimálne umiestniť studňu v rámci územia a potrieb objednávateľa - stanoviť hĺbku studne - stanoviť 

predpokladanú výdatnosť v oblasti dotknutého územia - posúdenie kvality vody s vykonaním rozboru 

vody akreditovaným laboratóriom - spracovať podklady pre vodoprávne konanie. 

 

4. Miesto a termín dodávky: 

Presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101  

PSC Kaleník sa nachádza v katastrálnom území Liptovský Peter, parc.č.1314/25, súp.č.: 411 



 

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 

 

Požadovaný termín plnenia:  7 - 9 / 2020 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky do: 8.300,- Eur bez DPH   

 

6. Dátum, miesto a čas:  
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do 

zákazky „Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník“. Dokumenty k ponuke a Návrh na 

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

 

7. Kritérium hodnotenia prieskumu trhu:  

súčet  jednotkových cien  celkom s DPH za Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník, pričom 

v cene musí byť zahrnutá doprava.  

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Cena v EUR s DPH 

Hydrogeologický prieskum v areáli PSC-Kaleník  

 

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

 

8. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 01. 06. 2020 08:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí 

lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  
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