
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky“ 

  

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: Ing. Renáta Udvardyová , č.t. 044/2883304 

E-mail: obstaravanie@aos.sk  

Názov predmetu zákazky : „Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky“ 

Druh zákazky: nákup tovaru  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 31500000-1 

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

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 15.12.2022  

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: 2570 ,- Eur bez DPH  
  

Predpokladané množstvá: podľa prílohy  
 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

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

vyhradzuje právo posudzovať a vyhodnocovať aj jednotlivé položky, ak budú pri     rovnakom type 

výrazné rozdiely. 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

  Najnižšia predložená ponuka  za celú zakázku s DPH (vyhodnotí sa len úplná ponuka) 

 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vyloženie v mieste skladu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 

13,00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať 

a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov. Dodanie tovaru bude realizované na základe riadne 

vystavených (čiastočných) objednávok. 

 

Dátum, miesto a čas:  
ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu renata.udvardyova@aos.sk najneskôr do 07. februára  

2022 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: „Osvetľovacie zariadenia a elektrické 

žiarovky“ 

 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania: 

 

Viď príloha  

 


