
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 

031 01, Liptovský Mikuláš, 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou „ Servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v budove č.III - 

AULA “ 

 

Podľa ustanovenia § 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: PhDr. Zuzana Korčoková, PhD. 

E-mail: obstaravanie@aos.sk 

Tel.: 0960 423 303 

 

 

2. Opis predmetu zákazky 
 

Podľa Prílohy č.1 a č.2 Servisnej zmluvy 

Predmetom zákazky je súhrn odborných úkonov, ktoré bude vykonávať dodávateľ na 

vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach objednávateľa podľa špecifikácií zariadení 

a služieb ako aj servisné činnosti pozostávajúce z pravidelnej údržby a prehliadky špecifikovaných 

zariadení.  

Trvanie zmluvy: 60 mesiacov 

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,00 € ( cena bez DPH ) / ročne 

Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH za ocenený výkaz výmer ( Príloha č.2 Servisnej 

zmluvy ) 

 

Typ zákazky:  

- služby 

 

3. Podmienky účasti 
 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

Nepožadujú sa. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 
 

a/ uchádzač predloží kópiu oprávnenia vykonávať činnosti: 
 

- S / Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 

- O / Opravu vyhradených technických zariadení plynových ( OU – oprava a údržba,  

    M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, R - rekonštrukcia )  

- v rozsahu technické zariadenia skupiny A, B 

 

 

 



 

 

b/ uchádzač predloží kópiu oprávnenia vykonávať činnosti: 
 

- O / Oprava vyhradených technických zariadení elektrických ( OU – oprava a údržba,  

    M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, R - rekonštrukcia )  

- v rozsahu E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu 

- na triedu objektov A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu 

 

c/ Uchádzač preukáže min. 1 osobu s platným osvedčením ( kópia ) na činnosť: 
 

- o odborných zručnostiach a znalostiach Kategória I – všetky činnosti   

na zariadení s halogenovaným chladivom 

- zvárač – osvedčenie o skúške spôsobnosti podľa STN EN ISO 13585:2012 
 

 

d/ Uchádzač preukáže min. 2 osoby s platným osvedčením ( kópia ) na činnosť: 
 

- RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového  skupiny B 

- O – osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia plynovej skupiny A 

 

e/ Uchádzač preukáže min. 2 osoby s platným osvedčením ( kópia ) na činnosť: 
 

- RT – revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového  skupiny B 

- O – osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia plynovej skupiny A 

 

f/ Uchádzač musí preukázať, že má zriadené riadne servisné stredisko vybavené skladom náhradných 

dielov disponujúce kvalifikovaným personálom, vzdialené do 200 km od umiestnenia zariadení.  

 

g/ Schopnosť vykonávať riadne servisné služby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení 

preukáže min jednou referenciou o servisnej činnosti.  

 

4. Požiadavky na predmet zákazky 
 

- podľa výkaz výmer ( Príloha č.2 Servisnej zmluvy) – kritérium hodnotenia 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

- predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00 € ( cena bez DPH ). 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk 
 

- je stanovená do: 05.05.2020, 08:00 hod. 

7. Miesto predkladania ponúk 
 

- Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Demänová 393,  

031 01  Liptovský  Mikuláš 

 

8. Jazyk ponuky 
 

- slovenský jazyk 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH za ocenený výkaz výmer celková cena 

s DPH ( Príloha č.2 Servisnej zmluvy ). 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 
 

- verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Servisnú zmluvu 

 

11. Miesto dodania objekt 
 

- Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský 

  Mikuláš 

- katastrálne územie: Demänová 

- parcelné číslo: 352/4 

- LV 888 

 

12. Obsah ponuky 
 

- Identifikácia uchádzača 

- Dokumenty ponuky podľa požiadaviek v tejto Výzve - Podmienky účasti predkladá len úspešný    

  uchádzač ku dňu podpisu Servisnej zmluvy 

- Ocenený výkaz výmer ( Príloha č.2 Servisnej zmluvy) – kritérium hodnotenia 

- Cenník servisných prác nad rámec SZ ( Príloha č.3 Servisnej zmluvy) – nie je kritérium hodnotenia 

 

13. Doplňujúce informácie 
 

Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa neodporúča. 

Kontaktné osoby: 

Ing. Martina Barániová tel.: 0960 422 090, 0914 231 039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk 


