
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Služby spojené s profylaxiou, údržbou a úpravou Simulátora riadenia letovej 

prevádzky SimMil“ 

 

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), 

„Služby spojené s profylaxiou, údržbou a úpravou Simulátora riadenia letovej 

prevádzky SimMil.“ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 50312320-4 – Opravy zariadení dátových sietí 

 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou  

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky 

Profylaxia a prispôsobenie simulátora komunikačného rozhrania simulátora riadenia letovej 

prevádzky so zabezpečením objektívnej kontroly pre potreby výcviku s dôrazom na kontrolu a 

údržbu záložných zdrojov umiestnených v technickej časti (rack) Simulátora riadenia letovej 

prevádzky, prípadná výmena s integráciou softvéru. 

 

Preventívna údržba systému z hľadiska zabezpečenia plnohodnotnej prevádzky a nastavenia 

definovaných parametrov systému.  

Identifikácia chybných blokov a ich prípadná výmena v zmysle servisného plánu. Potrebný 

upgrade systému. 

Profylaktika simulačného systému riadenia letovej prevádzky LETVIS a ich operačných 

systémov: 

-  kontrola funkčnosti sieťovej infraštruktúry a sieťových prvkov, 

-  kontrola a oprava konektorov 

  Obstarávateľ vyhradzuje právo na dodanie podľa špecifikácie. 

 

3. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

- dodanie predmetu zákazky do miesta dodávky, 

- záruka na predmet zákazky min. 24 mesiacov, 

 

4. Miesto a termín dodávky 

a) presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

     Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101  

b)  meno a priezvisko funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, telefónne 

číslo, faxové číslo, e-mailová adresa:   pplk. Ing. Zsolt PASTOREK, PhD., riaditeľ 

Simulačného centra 

 tel. č.: + 421 960 42 26 23, e-mail: zsolt.pastorek@aos.sk  



c) požadovaný termín pre plnenie predmetu zákazky  do 15.12. 2021 v pracovných dňoch od 

07,00 do 13,00 hod. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky : 8333,00 EUR bez DPH  

 

5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami  

5.1 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, 

5. 2 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.  

5.3 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. 

5.4 Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

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

5.5 Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného 

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

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. 

5.6 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej 

republiky, t.j. slovenský jazyk. 

 

6. Podmienky účasti: 

Uchádzač, alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad na oprávnenie podnikať 

v súvislosti s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje 

z informačných systémov verejnej správy.  

 

7. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 06.00 

hod. do 14.00 hod.  

  

8. Dátum, miesto a čas: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 20. 10. 2021,  do 08:00 

hod. Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému 

www.ezakazky.sk do zákazky „Služby spojené s profylaxiou, údržbou a úpravou záložných 

zdrojov Simulátora riadenia letovej prevádzky SimMil.“  Dokumenty k ponuke a Návrh 

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

ponuku. 

 

Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky:  Je možné uskutočniť z dôvodu overenia 

a získania potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky od 11. 10.  2021 do 14. 10. 
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2021 v čase od 09.00 do 13.00 hod. po dohovore s  tel. č.: + 421 960 42 26 23,               e-

mail: zsolt.pastorek@aos.sk  

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: 

 najnižšia cena s DPH, 

 kompatibilita s už zavedeným systémom. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa 

následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený 

na prvom mieste v novozostavenom poradí nebude spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí 

ďalšieho uchádzača v poradí, až uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom 

poradí bude spĺňať podmienky účasti. 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

P.č. Názov tovaru 

Cena bez 

DPH v 

EUR 

DPH v EUR Cena celkom 

s DPH v EUR 

1 

„Služby spojené s profylaxiou, údržbou 

a úpravou Simulátora riadenia letovej 

prevádzky SimMil.“ 
 

  

Cena celkom s DPH v EUR  

 

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

 

 

 

 


