
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Munícia do ručných zbraní 7,62 mm cvičný náboj vz.43 skrátené označenie 7,62-Cv-43“ 

  

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: Mgr. Matúš Pangrác, č.t. 044/423788. 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „Munícia do ručných zbraní 7,62 mm cvičný náboj vz.43 skrátené 

označenie 7,62-Cv-43“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 35330000-6 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky  

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 29. 10. 2021  

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

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

Predpokladaná hodnota zákazky do: 47 333,- Eur bez DPH  
  

Predpokladané množstvá:  
 

Názov Merná 

jednotka 

Predpokladaný 

počet 

Nb 7,62 mm vz.43 - cv ks 210 000 

 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov Merná 

jednotka 

Počet  Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR 

s DPH 

Nb 7,62 mm vz.43 - cv ks 1   

 

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

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
  Cena (Cena za 1 ks s DPH) 

 

 

Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk 

najneskôr dňa 16. apríla 2021 do 08:00 hod. 

 

 

 

 



Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí ponuku na emailovú adresu najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. 

Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie, 

že predkladá ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „Munícia do ručných 

zbraní 7,62 mm cvičný náboj vz.43 skrátené označenie 7,62-Cv-43“. 

 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

 

 
Označenie náboja: 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 (7,62-CV-43)  

Skladové číslo NATO-NSN: 1305160000126  
Číslo/a technickej dokumentácie výrobcu podľa ktorej je náboj vyrábaný: TP-26181134-

1559-20 

Takticko technické údaje: 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 (7,62x39 Blanc)  

- oceľová nábojnica alebo ekvivalent 

- zápalka Berdan 

- výška obruby nábojnice: 1,5 mm -0,2 mm  

- výška drážky nábojnice: 1,0 mm+0,2 mm  

- priemer obruby nábojnice: 11,35 mm-0,17 mm  

- priemer drážky nábojnice: 9,56 mm -0,2mm  

- dĺžka náboja : 48,2 mm -0,5 mm  

- hmotnosť náboja: 8,20 ±0,40g  

- prachová náplň bezdymný prach o hmotnosti 0,79g ±0,05g  

- kadencia 750-850 výstrelov/min  

 

Balenie: v balení podľa TP-26181134-1559-20. 

Značenie: Na každom obale je označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet kusov v 

balení, číslo výrobnej série, rok výroby a hmotnosť. 

Obal bude označený podľa normy STANAG 2953, Ed.3 a STANAG 3151. 

Pri dodaní tovaru v množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa TP-26181134-1559-20 

predávajúci dodá technickú dokumentáciu na preskúšavanie na splnenie § 57 Zákona 

58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Spolu s tovarom budú dodané: 

- rozhodnutie o zhode s technickou dokumentáciou 

- osvedčenie o kvalite a kompletnosti výrobku,  

- protokol o streleckej skúške,  

Požadovaná záruka min. 5 rokov a doba životnosti min. 9 rokov. 
 


