
 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “) 

 

1. 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                                                
Kontaktná osoba:   Ing. Anton JACKO                           
E-mail:                      anton.jacko@aos.sk 
Tel:                         0914 231 039;   0960 426218;  0960 422090    
 
2.   Predmet  zákazky: 
2.1  Názov predmetu zákazky „Úprava kúpeľní a inštalácia sprchovacích kútov na internátoch A2 a B3“.  
   
3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
      Hlavný slovník:  45211310-5  
 
4.  Opis predmetu zákazky:   
 
Jedná sa o nasledujúce práce: 

- búracie práce 
- murárske práce 
- maliarske a natieračské práce 
- pokládka obkladov a dlažieb 
- inštalácia sprchovacích kútov (dodané obstarávateľom) 
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov 

 
5. Spôsob prípravy  a predkladania ponuky 
 

1. časť:  uchádzač predloží ponuku na základe obhliadky vo forme výkaz výmer  na jednu kúpeľňu. 
Celkom sa predpokladá upraviť 14 kúpeľní . Bude predložená podľa bodu 6. tejto výzvy.  

2. časť: na základe odovzdaných cenových ponúk budú jednotliví uchádzači pozvaní do 
elektronickej aukcie. Zadávací formulár bude vytvorený na základe ponúk predložených 
jednotlivými uchádzačmi.  

Cenovú ponuku predkladať ako celkovú cenu za jednu kúpeľňu v tvare cena bez DPH, DPH, a cena  s 
DPH   
     
6.  Označenie obálky ponúk v ktorej bude uložená ponuka na základe obhliadky „Úprava kúpeľní 
a inštalácia sprchovacích kútov.“ 
 
7.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť poštou, alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk na základe 
obhliadky do 24.04.2015 na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., alebo osobne na 
pracovisku bezpečnosti a OUS AOS Liptovský Mikuláš, veliteľská budova, 3 poschodie, miestnosť, 
č. 301. Prevádzková doba oddelenia je v pondelok – piatok 07.00 – 12.00 hod.  (p. Pelanová t. č. 
0960 422746, p. Švarcová t. č. 0960 422747)  
 
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
    Najnižšia cena – vyhodnotená automatizovaným spôsobom, elektronickou aukciou. 
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