
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

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 

    Názov zákazky : 
 

„ Oprava plochých striech Katedry A,B “ –  

zákazka s nízkou hodnotou 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

- 45261910-6  Opravy striech 

- 45261410-1  Strešné izolačné práce 

- 31216100-4  Zariadenia na ochranu pred prepätím/bleskom 

- 45312310-3  Práce na ochranu pred bleskom 

- 60000000-8  Dopravné služby 

 

Druh zákazky: stavebné práce  

 
 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

- Vypracovanie cenovej ponuky podľa výkazov výmer – Prílohy č.1-5 

- Predmetom zákazky je oprava plochých striech budov: 

a/ b.č.4 – Katedra A – strecha nad 5 NP 

b/ b.č.4 – Katedra A – strecha nad 4 NP 

c/ b.č.4 – Katedra A – strecha nad 3 NP 

d/ b.č.5 – Katedra B_dielne - vrchná časť strechy 

e/ b.č.5 – Katedra B_dielne - spodná časť strechy  
  

- Kritérium na vyhodnotenie: najnižšia cena s DPH 
 

- Predpokladaná hodnota zákazky: 112 500,00 EUR ( cena bez DPH ) 

 

 
 

3. Miesto a termín realizácie zákazky: 

- Adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný: 

Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101 ,  

LV 885, LV 888, parc. č.: 352/5,6, k. ú. Demänová 
 

- Zodpovedný zamestnanec za prevzatie predmetu zákazky: 

Ing. Martina Barániová, t.č.: 0914 231 039, email: martina.baraniova@aos.sk  
 

mailto:martina.baraniova@aos.sk


- Požadovaný termín plnenia: od 16.05.2022 – do 21. 11. 2022  v čase a objeme podľa   

Prílohy č. 1-5 tejto výzvy. 

 

 

4. Požiadavky na cenovú ponuku: 

   -  Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia oprávnením  

podnikať v remeselnej živnosti 21. Pokrývačstvo alebo 23. Izolatérstvo a 22. Klampiarstvo.  

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti výpisom z Obchodného registra Slovenskej 

republiky, alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač 

nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tieto doklady predkladať verejnému 

obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 
 

- Úspešný uchádzač do 5-ich pracovných dní od vyhodnotenia súťaže preukáže uskutočnenie 

minimálne jednej zákazky rovnakého, alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce 

ako je predmet zákazky uvedených v bode č.1 tejto výzvy v minimálnej hodnote zákazky     

110 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene a to za predchádzajúcich 

päť kalendárnych rokov. 

- Uchádzač je povinný zaslať so svojou ponukou aj Oprávnenie na kladenie PVC fólií           

( použitých v cenovej ponuke uchádzača ) 

- Uchádzač doloží s cenovou ponukou oprávnenie vydané podľa § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 

321/2002 z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, predpisu Všeob. 21-2 a prílohy č. 

2, čl. 4, písm. h), písm. p) Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, 

energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany v znení neskorších 

predpisov, podľa § 14 ods. 1, písm. a), § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení 

neskorších predpisov, po preverení odbornej spôsobilosti, predloženej dokumentácie a vydaného 

odborného stanoviska oprávnenou organizáciou a to na opravy vyhradených technických 

zariadení elektrických (OU, R, M) a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených 

technických zariadení elektrických. Vyžaduje sa v rozsahu skupiny E1 a triedy A. 

 
 

5. Kritérium hodnotenia ponuky:  

Kritérium hodnotenia je najnižšia cena predmetu zákazky zadefinovaná v Prílohe č.1-5, pričom v 

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

 

 

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

s prepravou odpadu 
 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

P.č. Názov zadania – príloh 
Cena bez DPH     

v EUR 

Cena DPH     v 

EUR 

Cena s DPH       

v EUR 

1 Katedra A – strecha nad 5 NP    

2 Katedra A – strecha nad 4 NP    

3 Katedra A – strecha nad 3 NP    

4 Katedra B_dielne - spodná časť strechy    

5 Katedra B_dielne - vrchná časť strechy      

Cena spolu celkom     



 

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

 

6. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

 

 
 Výsledkom súťaže bude Zmluva o dielo na predmet zákazky. 

 V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo iných 

dokumentoch uvedená konkrétna značka, typ výrobku, alebo z použitých parametrov, 

rozpätia parametrov je možné identifikovať konkrétny typ produktu, alebo produkt 

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje takýto produkt nahradiť 

ekvivalentným produktom. Uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v 

rovnakej alebo vyššej kvalite, pričom tieto musia spĺňať výkonnostné a funkčné 

požiadavky na predmet stavebných prác tejto zákazky. Ekvivalentné výrobky musia na 

základe svojich vlastností zabezpečovať požadovaný účel v súlade so súťažnými 

podkladmi a to aj napriek nepodstatným odchýlkam s údajmi uvedenými v týchto 

súťažných podkladoch. Drobné odchýlky sú napríklad v hmotnosti, rozmeroch, alebo 

farbe a pod. ak ponúkaný výrobok spĺňa kvalitatívne a funkčné požiadavky 

požadovaného výrobku, alebo identifikovaného výrobku.  

 Ak bude uchádzačom ponúkaný ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predložiť 

doklady v súlade s § 42, ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. 

 V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 4., nebude 
tento uchádzač hodnotený. 

 Plnenie bude uskutočňované  v pracovné dni a v pracovnom čase objednávateľa       
( 7:00-15:00). 

 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi technickú špecifikáciu  použitých  materiálov  a 
podrobný harmonogram prác na stavebné práce do 5 pracovných dní od podpisu 
zmluvy. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje  k dodržiavaniu  noriem BOZP a Požiarnej ochrany v zmysle  
platných  právnych predpisov ako aj stanovenými internými pokynmi objednávateľa. 

 Zhotoviteľ  poskytne kontakty  zodpovedných zamestnancov min. 3 dni pred 
nástupom na miesto plnenia predmetu zákazky. 

 Zhotoviteľ je povinný zamerať skutočný stav do 5 dní od podpisu zmluvy zmluvnými 
stranami.    

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

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady demontáž a likvidáciu  materiálu  
vrátane  odvozu  sute. Je povinný predložiť  doklad  o ekologickej  likvidácii 
odpadov. 

 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú 
súčinnosť v zmysle zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 
1. tejto výzvy. 

 Záručná doba je 36 mesiacov od odovzdania diela. 

7. 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 Prílohách č.1-5  

3. Doklady podľa bodu č. 4  

4. Návrh na plnenie kritérií 

5. Návrh Zmluvy o dielo ( podpísaná uchádzačom ) 
 

 

 

8. Predkladanie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.04.2022, 10:00 hod.   

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk 

do zákazky „Oprava plochých striech Katedry A,B “. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie 

kritérií vložte do systému v záložke Ponuka pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. 

 

9. 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 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 

 

http://www.ezakazky.sk/

