
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika 

Adresa : Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA, rektor   
IČO: 37 910 337 

IČ DPH: SK 2021872083   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299 
  BIC:                               SPSRSKBA   

Právna forma:    Štátna rozpočtová organizácia  SK86 8180 

Oprávnená osoba:  

Kontaktná osoba:  

e-mail:  

telefón:  
 

2. Názov predmetu obstarávania: Výmena vstupných dverí a okien s príslušenstvom - Dielne VSB, 

Výstrojný sklad, Katedra B - Simulačné centrum, Internát B5 
 

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
- 45421100-5 / Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

- 45400000-1 / Kompletizačné ( dokončovacie) práce 

- 44221000-5 / okná, dvere a súvisiace prvky 

- 45421132-8 / Montáž okien 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Premetom zákazky: výmena pôvodných okien a dverí za plastové  podľa špecifikácií               

                                 uvedených v prílohe č. 1 - 3  

Miesto dodania : Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika, Demänová 393,  

                            031 01 Liptovský Mikuláš 1 

Minimálna záruka: 60 mesiacov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného skla, 36 mesiacov na                   

                               plnú funkčnosť okien, dverí, kovania a príslušenstva. 
 

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác sa nedoporučuje. 

 

Kontaktná osoba : Ing. Martina Barániová, +421 960 422 090 

 

5. Cena: 

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

 ako cena celkom bez DPH, 

 výška a sadzba DPH a 

 cena celkom vrátane DPH 

 

 

P.č. Názov tovaru 
Cena bez 

DPH v EUR 

Výška a 

sadzba DPH v 

EUR 

Cena celkom 

s DPH v 

EUR 

1 

Výmena vstupných dverí a okien s 

príslušenstvom - Dielne VSB, Výstrojný 

sklad, Katedra B - Simulačné centrum, 

Internát B5  

 

 

  

Cena celkom s DPH v EUR  

 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 



 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:                                                              42 083,34       bez  DPH 
 

7. Rozdelenie predmetu: NIE 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  od  vystavenia objednávky objednávateľom  

                                                                   do 3 mesiacov 

10. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky: 

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 05.05.2020 08:00 hod. 
 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 
 

12.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 

32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky a čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 

12.2 Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 
 

12.3 Technická a odborná spôsobilosť 
 

12.3.1 Uchádzač v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. predloží zoznam 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (výroba okien, výmena okien na 

budovách, inštalácia okien , zhotovovanie kópií okien, vrátane súvisiacich stavebných prác) za 

predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Predložený zoznam musí 

obsahovať min. tri zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania 

v objeme minimálne 50 000,00 Eur bez DPH. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný 

osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 
 

12.3.2 Uchádzač musí preukázať, že je držiteľom licencií používaných materiálov 

a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží  Licenciu na zabudovanie vonkajších 

otvorových konštrukcií (vydanú nezávislou akreditovanou inštitúciou) alebo rovnocenné 

osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva -  držiteľ 

licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych 

stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela. V prípade 

ak má uchádzač tieto dokumenty verejne prístupné na verejnej dostupných databázach stačí ak 

uvedie odkaz na stránku kde si ich verejný obstarávateľ preverí a nie je potrebné ich predkladať 

v ponuke. 

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia celková cena s DPH 

 

13. Podmienky financovania: 

 Financované zo zdrojov verejného obstarávateľa, záloha sa neposkytuje.  
 Splatnosť faktúr  30 dní. 

 

14. Typ zmluvy: 

 Objednávka 

 

15. Doplňujúce informácie: 

 

- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

- Zhotoviteľ uvádza cenu vrátane dopravy na miesto plnenia, odvoz a likvidácia odpadu 

- Zhodnotenie druhotných surovín na základe vážnych lístkov dokladajúcich druh, hmotnosti a 

ceny za jednotlivé druhové suroviny. Cena za druhotné suroviny bude odpočítaná pri fakturácii z 

predmetu diela a odovzdaná objednávateľovi. 

- Zhotoviteľ je počas realizácie diela povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú 

všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvného vzťahu. 



- Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. 

Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela, na ktoré zhotoviteľ vyzve 

objednávateľa min. 3 dni pred termínom odovzdania 

- Zhotoviteľ je povinný pre realizácii diela dodržiavať všetky STN ( STN 73 3134 ), bezpečnostné 

a požiarne predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. 

- Zhotoviteľ predloží objednávateľovi menný zoznam všetkých zamestnancov, ktorý bude 

obsahovať meno, priezvisko a číslo OP ako aj ŠPZ automobilov a to najneskôr do 5 pracovných 

dní pred začatím prác. Tento zoznam bude slúžiť aj ako podklad pre vykonanie preškolenia z 

BOZP pre podmienky prác v zmysle zmluvy. 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznamovať objednávateľa denne okamžite po príchode na stavenisko a 

taktiež okamžite po odchode zo staveniska osobu poverenú objednávateľom. 

- Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu, určenú na komunikáciu s osobou poverenou objednávateľom, 

ktorá bude po celú dobu realizácie k dispozícii objednávateľovi. 

- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 

činnosti k poškodeniu iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. 

- Zhotoviteľ si je povinný vykonať na vlastné náklady školenie BOZP a PO vlastných 

zamestnancov a iných osôb oprávnených za realizáciu diela a zabezpečiť používanie prostriedkov 

OOPP a OPP svojich pracovníkov 

- Zhotoviteľ je zodpovedný za včasné a riadne plnenie povinností osôb realizujúcich plnenie 

zmluvy a za škody spôsobené na majetku objednávateľa počas plnenia predmetu zmluvy. 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou a ostatnými 

médiami, ktoré zhotoviteľ používa počas plnenia predmetu zmluvy bezodplatne. 

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavbe, stavenisku a priľahlých priestoroch, komunikáciách a 

schodištiach stavebný poriadok a stavebnú čistotu. 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo technicky najkratšom 

možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie 

- Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa výzvy je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela 

podľa zmluvných podmienok. 

- Objednávateľ od zhotoviteľa požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s denným 

harmonogramom prác do 5 dní od uzavretia zmluvy v pracovnej dobe od 7:00 hod. do 15:00 hod.  

E-mail doručený po pracovnej dobe sa považuje za doručený nasledovný deň 

- Objednávateľ , nakoľko sa jedná o prevádzku s osobitým určením, si vyhradzuje právo 

neumožniť vstup takým zamestnancom zhotoviteľa, ktorí neboli poučení poverenými osobami 

objednávateľa. 

- Objednávateľ požaduje vlastné zameranie skutkového stavu zhotoviteľom 

- Objednávateľ poskytuje stavenisko v dobe plnej prevádzky, preto je nutné rátať s poobedňajšou 

prácou alebo prácou cez víkendy 

- Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

 

Prílohy : 

1. Minimálne požiadavky na výrobok a jeho montáž   

2. Výkaz výmer 

3. Grafická dokumentácia 
 


