
 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky  

 „Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačka“ 

 

Zákazka malého rozsahu 

  

 

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), 

„Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačka“ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 

50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie 

 

Druh zákazky: zákazka malého rozsahu, služba  

 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Príloha č. 1 - Zoznam služieb na opravu a údržbu vozidiel 

 

3. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

- servis motorových vozidiel v súlade s pokynmi výrobcu pre dané vozidlo 

- nepravidelný servis 

- klampiarske práce 

- lakovanie karosérií vozidiel 

- mechanické práce (oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel, opravy a údržba prevodoviek,  

  kontroly rozvodu) 

- výmeny a opravy čelných skiel 

- údržba brzdného systému 

- diagnostika vozidiel 

- oprava, údržba a dezinfekcia klimatizácie 

- použitie originálnych náhradných dielov a príslušenstva pre značky Starjet, Countax, STIHL,    

  PERLA, Rinieri podľa dohody s objednávateľom, po schválení objednávateľom  pre každý  

  prípad jednotlivo 

- opravy elektrického systému 

- protokolárne prevzatie vozidla v servise a odovzdanie vozidla po servise objednávateľovi 

 

4. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky: 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že v prípade 

potreby sa tento zoznam po vzájomnej dohode doplní o ďalšie opravy pri neprekročení určeného limitu 

do konca roka 2022.  



- Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný techniku prevziať v sídle objednávateľa na vlastné 

náklady.  

- Príloha č. 1 - Zoznam služieb na opravu a údržbu vozidiel, je súčasťou súťažných podkladov. 

  
- Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky. 

 

5. Požiadavky na cenovú ponuku:  

 

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.  

 

 

6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:  

 

6.1 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, 

6.2 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.  

6.3 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. 

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

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

6.5 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. 

6.6 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, 

t.j. slovenský jazyk. 

 

7. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 06.00 hod. do 

14.00 hod.  

 

 

8. Predkladanie ponuky:  
 

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


Dátum, miesto a čas: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22. 04. 2022, 10:00 hod. 

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

zákazky „Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - kosačky“ Dokumenty k ponuke a Návrh 

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

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  4.999,- EUR bez DPH 

 

 

10. Kritérium hodnotenia ponuky:  

Kritérium hodnotenia je najnižšia cena celkom za hodinu práce s DPH zadefinovaná podľa Príloha č. 1 

- Zoznam služieb na opravu a údržbu vozidiel, pričom v celkovej cene musí byť zahrnutá dodávka 

a montáž materiálu, vrátane dopravných služieb na miesto určenia aj s prepravou odpadu. 

 

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom za hodinu práce s DPH 

 

Určenie ceny predmetu obstarávania: 

 

Názov  

Cena celkom za 

hodinu práce bez DPH 

v EUR 

Cena celkom za 

hodinu práce DPH 

v EUR 

Cena celkom za 

hodinu práce s DPH 

v EUR 

„Servis, údržba, opravy a 

výdavky s tým spojené - 

Kosačky“ 

   

 

Cena celkom za hodinu práce s DPH 

 

 

 

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

 

 

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. 

11. Predkladanie ponuky: 

 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 22. 04. 2022, 10:00 hod. Ponuky doručené po uplynutí 

lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.  

 


