
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: 0960423124, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. Predmet zákazky: Poľné fľaše 
3. Typ zmluvy: objednávka 

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: do10/2013 

8. 

Registrácia do aukcie od 23.07.2013 od 1000 hod. do 28.07.2013 do 1400 hod. Výzvy do 
elektronickej aukcie budú odoslané 28.07.2013 po 1400 hod. 

Forma predkladania ponúk:  

1. kolo - zadávacie kolo, 31.07.2013 od 1000 hod. do 1025hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 31.07. 2013 od 1030 do 1100 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť 
neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania 
aukcie vždy o ďalšie dve minúty.  

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.eaukcie.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. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, 
odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky).   

http://www.eaukcie.sk/aos


9. 

Špecifikácia predmetu zákazky 
 Fľaša poľná plastová (1.0 l): 

    Je určená na zabezpečenie činnosti v extrémnych podmienkach. V maximálnej miere zachováva 
vlastnosti nápoja umiestneného v nádobe. Predpokladaný počet fliaš - 360 ks. 

Technické a kvalitatívne parametre: 

Materiál fľaše: polyetylén 

Farba: kaki 

Použitý materiál je vhodný pre styk s potravinami 

Zvláštne požiadavky: nerozbitná, je určená na prepravu a skladovanie studených nealkoholických 
nápojov a pitnej vody v rozpätí do 48 hodín) 

Uzáver s uškom: 

Farba: kaki 

Materiál: LDPE 

Zátka je na hrdlo fľaše pripevnená uškom. V zátke je tesnenie zabezpečené proti vypadávaniu zo 
zátky., ktoré vylúči akékoľvek prepúšťanie tekutiny. 

Obal: 

Farba: kaki 

Materiál: nepremokavá tkanina, vnútro podšité, tepelnoizolačná látka, vpredu našité vrecúško na 
suchý zips 

Zapínanie na opasok: rýchlo ovládateľné upínacie kovové spony z neohybného materiálu 
primeranej hrúbky. Spony sú upevnené v textilnom obale, ktorý umožňuje minimálny pohyb spôn.

V spodnej časti sa nachádza výtokový kruhový otvor  s priemerom 0,5 cm 

Súčasťou dodania tovaru bude : 

a) doklad pridelenie kódu NCAG výrobcu a dodávateľa, Úspešný uchádzač musí mať číslo      
dodávateľa NCAG alebo do 10 dní od podpisu zmluvy ho získať podľa zákona č.11/2004 Z. z. a  
vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany  Slovenskej republiky. 

b) pridelené skladové číslo NATO – NSN, ak ponúkaný tovar nemá pridelené skladové číslo 
NATO – NSN, je súčasťou dodania tovaru aj bezplatné dodanie návrhu kodifikačných údajov 
opisnou metódou do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona 
č.11/2004 Z.z. a § 1 a § 2 vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany Slovenskej republiky opisnou 
metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1-Príručka 



NATO o kodifikácií. 

 

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) 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: 31.10.2013 
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