
                       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 organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

  Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  

  Krajina: Slovenská republika  

  IČO: 379103370 

Kontaktná osoba: Ing. Martina Barániová 

e-mail: martina.baraniova@aos.sk 

telefón: +421 914 231 039 

 
 

2. Názov predmetu obstarávania: 
 

„ Oprava komunikácií a spevnených plôch – I. etapa “ 
 

- Oprava komunikácie  pri b.č.1 – Vstupný objekt v areáli AOS 
 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 
  

- 45233223-8  - Obnova povrchu vozoviek  

- 45233142-6  - Práce na oprave ciest 

- 45233120-6  - Stavebné práce na výstavbe ciest   

- 60000000-8  - Dopravné služby ( bez prepravy odpadu ) 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 
 

Predmet zákazky: Oprava komunikácie podľa  Prílohy č.1 – Výkaz výmer   

                             ( SO 01 Výmena asfaltového krytu )  
                                                                               

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

                              031 01 Liptovský Mikuláš 1 
 

Minimálna záruka: 24 mesiacov  
 

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je stanovaná na 07.06.2021 od 8 hod. do 14 hod.. 

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

 

5. Kritérium hodnotenia ponuky: 

 

      Kritérium hodnotenia je najnižšia cena predmetu zákazky zadefinovaná v Prílohe č.1, pričom v         

celkovej cene musí byť zahrnutá dodávka a montáž materiálu s dopravou na miesto určenia a  všetky 

náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH, vrátane dopravných služieb aj 

s prepravou odpadu 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

P.č. Názov tovaru 
Celková cena  

bez DPH v EUR 

Celková cena   

DPH v EUR 

Celková cena  

s DPH v EUR 

1 
Oprava komunikácií a spevnených 

plôch – I. etapa – Príloha č.1 
   

Cena spolu celkom s DPH 
 

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

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

 



6. Predpokladaná hodnota zákazky:                                7 020,00  EUR      bez  DPH 
 

 

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

                                                                   do 30 dní 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

 

       Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.06.2021 do 9:00 hod. 

       Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému      

       www.ezakazky.sk do zákazky „Oprava  komunikácií a spevnených plôch – I. etapa“. Dokumenty  

       k ponuke  a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka pre odoslanie kliknite na  

       odoslať ponuku. 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 
 

        Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia   

dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 
    

 

 

10. Typ zmluvy: 

 Objednávka 

 

 

11. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

 

- 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. 

- 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 sa zaväzuje  k dodržiavaniu  noriem BOZP a Požiarnej ochrany v zmysle  platných  

právnych predpisov ako aj stanovenými internými pokynmi objednávateľa. 

-     Zhotoviteľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou a ostatnými 
médiami. ktoré zhotoviteľ používa počas plnenia predmetu zmluvy. 

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

prácou alebo prácou cez víkendy 

 

12. Obsah ponuky: 

 

        Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať : 

  

1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky 

2. Položkovitý rozpočet - cenovú ponuku, ktorú vypracuje uchádzač na základe  definovaných  

prác v Prílohe č.1  

3. Doklady podľa bodu č. 9 

4. Návrh na plnenie kritérií 

 

 

  13. 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 

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


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) 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. 
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