
  

 Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

  

 1. 

  

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava 
Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:37910337 Telefón: 0960426242, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. 

Predmet zákazky:              Nárezový stroj OMAS M 30  
               

+ Náhradný rezný kotúč teflonová úprava 
3. Typ zmluvy: objednávky 

4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava 
Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 

5. 
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou 
elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované 
doklady podľa  odst. 11 a 12  tejto výzvy. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
7. Lehota dodania zákazky: do12/2013 

8. 

Registrácia do aukcie od 20.11.2013 od 1500 hod. do 26.11.2013 do 1400 hod. Výzvy 
do elektronickej aukcie budú odoslané 26.11.2013 po 1400 hod. 

Forma predkladania ponúk:  

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 

Kolo Typ kola Začiatok kola Koniec kola Predĺženia 

 1 Zadávacie kolo / 
Obálka  29.11.2013 11:00:00 29.11.2013 11:25:00       -  

 2 Aukcia - súťažné kolo  29.11.2013 11:30:00 29.11.2013 12:00:00 0 / 
neobmedzené  

9. 

 Špecifikácia predmetu zákazky 
Nárezový stroj OMAS M 30 E  s brúskou rezného kotúča. 

- Závitový prevod 
- Kryt noža s oporná časť. 
- Ventilátorom chladený motor 
- Napájanie : 230 V/50 Hz 
- Príkon : 330 W 
- Priemer noža : 300 mm 
- Rozmery (š x d x v) mm: 790 x 820 x 550 

 

http://www.eaukcie.sk/aos


P. č. Názov predmetu 
zákazky 

Množstvo 
ks 

Cena 
bez 

DPH 
za ks 

Cena 
s DPH 
za ks 

Cena 
celkom 

bez DPH 
 

Cena 
celkom 
s DPH 

 
1.  Nárezový stroj OMAS 

M 30 E   1     

2.  
Náhradný rezný kotúč 
teflonová úprava 
OMAS 30 

1 
    

 C E L K O M  
 

xxxxxxxx xxxxxxx    

 
Množstvo je možne spresniť a navýšiť podľa ukončenej elektronickej aukcie  najviac 
však do výšky 4 000 € bez DPH.   

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa.  

11. 

Podmienky účasti uchádzačov :  

 doklad o oprávnení podnikaťna dodnie predmetu zákazky - doloží víťaz elektronickej 
aukcie 

 

12. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje : 

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
podľa ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia 
elektronickej aukcie  - kópiu dokladu. 

 2. Doručiť  vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku s podpisom - 
vyplnenú tabuľku s cenami) do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie. 

  
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2013 
 


	 Špecifikácia predmetu zákazky

