
 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01, 

Liptovský Mikuláš, 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou „Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a 

elektronických zabezpečovacích systémov 2021 2023“ 

  

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 organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

Sídlo organizácie: Demänová, 393, 031 01, Liptovský Mikuláš  

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 37910337  

 

2. Základná identifikácia predmetu zákazky 

 

Názov zákazky: „Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických 

zabezpečovacích systémov 2021 - 2023“ 

  

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

- 71700000-5  Monitorovacie a kontrolné skúšky 

 

Druh zákazky: Služby 

 

Predpokladaná hodnota zákazy: 64050,00 EUR (cena bez DPH) 

 

Typ zmluvy: objednávka  

 

3. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

Podľa  - Prílohy č. 1 

Predpokladaný termín realizácie: od 01. 10. 2021  

  

4. Miesto realizácie zákazky: 

Adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. 

Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zodpovedný zamestnanec pre prevzatie predmetu zákazky: Josef VOJNAR, t.č. 0960422279 

email: josef.vojnar@aos.sk 

 

 



5. Požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

 

-  Živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie pre projektovanie, inštalácie, revízie a   

opravy zariadení EPS  

-  Oprávnenie dodávateľa alebo výrobcu systémov elektrickej požiarnej signalizácie 

ARITECH pre inštaláciu, opravy a kontroly  

-  Oprávnenie dodávateľa alebo výrobcu systémov zabezpečovacieho systému ARITECH 

série ATS Classic a ATS Advanced x500 pre inštaláciu, opravy, kontroly a revízie 

-  Oprávnenie dodávateľa alebo výrobcu systémov kamerového systému TruVision pre 

inštaláciu, opravy, kontroly a revízie 

-  Oprávnenie dodávateľa alebo výrobcu systémov kontroly vstupov KeriSystems série 

PXL5xx pre inštaláciu, opravy a kontroly 

-  Certifikát administrátora integračného bezpečnostného systému C4  

-  Certifikát systémového špecialistu pre integráciu bezpečnostného systému C4 so zariadením 

požiarnej ústredne FP2000  

-  Certifikát systémového špecialistu pre integráciu bezpečnostného systému C4 so zariadením 

zabezpečovacej ústredne Advisor Master/Alliance 

-  Certifikát systémového špecialistu pre integráciu bezpečnostného systému C4 so zariadením 

kamerového systému UTC TruVision Series 

-  Osvedčenie o autorizácii na montáž, servis a revízie komponentov identifikačného systému 

WIS/K 

-  Previerku priemyselnej bezpečnosti min. stupeň dôverné v zmysle vyhlášky NBU č.325/2002 

Z. z. o priemyselnej bezpečnosti z dôvodu inštalácie bezpečnostných a protipožiarnych 

systémov v režimových priestoroch objednávateľa. 

 

 

Preukázanie odbornej spôsobilosti predložením referencie o dodávke, montáži a revíziách 

systémov: 

 

- systém elektrickej požiarnej signalizácie typu Aritech FP…  

- systém elektrickej zabezpečovacej signalizácie typu ATS Classic…  

- systém kontroly vstupov typu Aritech ATS 1250  

- systém kontroly vstupov typu PXL500 s biometriou Vflex a čítačkami Pyramid P500  

- systém kontroly vstupov a evidencie dochádzky typu WIS  

- systém priemyselnej televízie typu Truevision  

- systém priemyselnej televízie typu DAHUA 
 

Referencie za obdobie posledných troch rokov, s uvedením: 

- mena zákazníka,  

- objemu zákazky v € s DPH,  

- kontaktu na oprávnenú osobu pre preverenie referencie 

 

 

6. Obsah ponuky: 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať : 
 

- Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky 

- Položkovitý rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe   Prílohy č.1  

- Doklady podľa bodu č. 5, okrem prvého bodu, ktorého údaje si overí verejný obstarávateľ 

- Návrh na plnenie kritérií 



 

7. Kritérium hodnotenia ponuky:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. 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.   

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 
 

Názov 
Cena v EUR bez 

DPH 
Cena v EUR s DPH 

Ročné kontroly elektrickej požiarnej 

signalizácie a elektronických 

zabezpečovacích systémov 2021 - 2023 

  

 

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

 

 

7. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr 04.08.2021 do 08.00 hod. do elektronického systému 

www.ezakazky.sk  do zákazky „Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a 

elektronických zabezpečovacích systémov 2021 - 2023“.   

Dokumenty k ponuke podľa bodu 6 vložte do systému v záložke Ponuka.  Pre odoslanie 

kliknite na Odoslať ponuku. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. 

Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

 

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, 

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.  

V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému 

obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 

www.ezakazky.sk. 

Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.  

Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) 

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


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. 

Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. slovenský jazyk. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/

