
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: 0960 426242, 0960 423600, 0960 423303,  Fax: 0960 423601,  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Oprava mraziaceho boxu 
 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 

 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. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
 7. Lehota dodania zákazky :  do 12/2014 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  
 
Registrácia do aukcie od 09.09.2014 od 1330 hod. do 19.09.2014 do 1000 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 
15.08.2014 po 1000 hod. 

  
  
  
 
 

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 
Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania 
aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 
 
 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených 
položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad 
pre stanovenie jednotkovej ceny). 
3. Hodnota zákazky zahŕňajúca poskytnutie služby aj dodávku tovaru sa vypočíta ako celková hodnota  služby a 
celková hodnota tovaru bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych 
a prípadne inštalačných činností. 
4. Celková cena musí byť daná súčtom za predmet zákazky vrátene všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 
zákazky, za dodávku a kompletnú opravu a montáž mraziaceho boxu, ktorý bude splať podmienky HCCP a ostatnú 
právnu legislatívu pre skladovanie potravín v mraziacom boxe. 
 

 
Kolo č. Typ kola Začiatok kola Koniec kola 

 1 Zadávacie kolo / Obálka  24.09.2014 09:00:00  24.09.2014 09:30:00 
 2 Certifikovaná aukcia  24.09.2014 10:00:00  24.09.2014 10:30:00 

 9. 

Špecifikácia predmetu zákazky 
Predmetom zákazky  je oprava - prebudovanie  „Vstavaného mraziaceho boxu “, ktorý po oprave bude splať podmienky HCCP a 
ostatnú právnu legislatívu pre skladovanie potravín v mraziacom boxe. 
 
Opis predmetu zákazky:  
Vypracovanie cenovej ponuky cestou elektronickej aukcie na opravu – prerobenie  súčasného mraziaceho boxu 
o rozmeroch 2200 mm x 2000 mm x 2400 mm , tak aby spĺňal zákonné  normy na uskladnenie mrazených potravín. 

   Mraziaci box musí spĺňať: 
 1. Samotná oprava - prebudovanie  boxu podľa hore uvedených rozmerov zahŕňa:  
      -    PUR izolačný panel hrúbky 100 mm RAL 9002 

- Rezanie panelov 
- Montážne lišty - plechové 
- Montážne lišty plastové s príslušenstvom 
- Dvere Mr. Mod.  500 TN 800/1900 mm otočné jednokrídlové – 1 ks  
- Základné osvetlenie boxu  
- Kompletná montáž 

2.Mraziaca technológia /cca 10 m3/ -18-20 st. C skladovanie potravín: 
     -     KJ R404 + VT/MT  + VT + ohrev MK 
     -     Výparník  + topná tyč 

http://www.ezakazky.sk/aos


     -     Rozvádzač s digitt. Teplomerom PEGO.ECP 200 + sondy – 230 V / 50 Hz 
     -     Filter 10, priezor 10, solenoid 10, TES2 + tryska + matice + chladivo R-404A 
     -     Kompletná montáž  
 

Obhliadku miesta opravy je možné vykonať na základe telefonického dohovoru s Ing. Dušanom Goňom, mobil: 0903 
824620, alebo e-mail: dusan.gona@aos.sk v dňoch : 16.- 18.9.2014 v čase od 07,30 do 14,00 hod. 
 
Cena za predmet zákazky 
 

P. č. Názov predmetu zákazky MJ Množstvo 
 

Cena  
celkom 

bez DPH 
v € 

Cena    
celkom 
s DPH 

v € 
1. Komplexná oprava a montáž 

mraziaceho boxu podľa požiadaviek ks 1 ks   

 C E L K O M         
10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti uchádzačov : 1.   doklad o oprávnení podnikať v rozsahu 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 verejnému obstarávateľovi   podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (platnú ponuku a vyplnenú podpísanú 
tabuľku zo sekcie dokumenty) 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: 30.12.2014 
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