
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU  

„Terče na nácvik streľby“ 

  

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: renata.udvardyova@aos.sk 

Názov predmetu zákazky: „Terče na nácvik streľby“ 

 

Druh zákazky: nákup tovaru  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 35210000-9 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazku:  

Podľa prílohy č. 1 - Terč č.8 kovový 

Podľa prílohy č. 2 - Terč č.10a kovový 

 

Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Tovar musí byť dodávaný podľa podrobnej špecifikácie 

predmetu zákazky 

 

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

 

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  
Predpokladaná lehota pre dodanie tovaru: do 30. 06. 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: 9750 ,- Eur bez DPH  

 

Osobitné požiadavky na plnenie:  

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vyloženie v mieste skladu v pracovných dňoch od 07,00 hod. 

do 13,00 hod. Dodanie tovaru bude realizované na základe riadne vystavenej objednávky. 

 

Predkladanie ponuky: 

Uchádzač doručí cenovú ponuku (podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk) na emailovú adresu 

renata.udvardyova@aos.sk  najneskôr do 31. marca 2022 do 08:00 hod.  Ponuky doručené po 

uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie, že predkladá ponuku 

na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „Terče na nácvik streľby“ 

 



Kritérium na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 3):  
Najnižšia cena celkom s DPH za predpokladané množstvo s DPH (vyhodnocuje sa len úplná   

ponuka) 

    

 

Terče na nácvik streľby 

 

Zoznam materiálu Predpokladané 

množstvo/ks 

Cena s DPH za kus Cena celkom  s DPH 

za predpokladané 

množstvo 

Terč č.8 kovový 110   

Terč č.10a kovový 20   

 

Cena celkom s DPH za predpokladané množstvo 

 

 

 

   Požaduje sa cena celkom s DPH za predpokladané množstvo zaokrúhlená na maximálne dve 

desatinné miesta.  

 

   

 

 


