
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZÁKAZKU           

„Vypracovanie projektu rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie “ 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa  § 117 zákona č. 343/2015 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. Dušan DONOVAL, č.t. 044/2883600  
E-mail: obstaravanie@aos.sk  
 
 
2. Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie projektu rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie“  
 
 
3. Druh zákazky: služba 
  
 
4. Spoločný slovník obstarávania(CPV):  

 
- 71321000-4 Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov 
- 71321300-7 Konzultačné služby týkajúce sa inštalácií potrubí 
- 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
- 71248000-8 Dohľad nad projektom a dokumentáciou 
- 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky  
 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky do: 25.000,- Eur s DPH. Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená 

na maximálne dve desatinné miesta 

 
7. Lehota na predkladanie ponúk: do 11. júna 2018  do 14:00 hod.
 
 
8. Miesto dodania ponuky na predmet zákazky: akceptované budú ponuky  
 

8.1 V písomnej forme na adresu: 
- v listinnej forme poštou alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk uvedenej  v tejto výzve na 

predkladanie ponúk,  na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., alebo osobne na oddelenie 
bezpečnosti a OUS AOS Liptovský Mikuláš, veliteľská budova, 3 poschodie, miestnosť č. 301.  

Prevádzková doba oddelenia je v pondelok – piatok 7.00 - 12.00 hod.  (p. Pelanová   t. č. 0960 

422746, p. Hečková  t. č. 0960 422294).    
- na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk.                             



8.2 V elektronickej forme: 

      - cez internetovú adresu www.ezakazky.sk/aos - vložením ponuky 
 
Pracovná doba verejného obstarávateľa pre postup tohto verejného obstarávania je od 06.00 hod. do 

14.00 hod. e-maily doručené na poštový server  po 14.00 hod. sa považujú za doručené po 06.00 hod. 

nasledujúceho pracovného dňa. 
 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tejto výzve na predkladanie 

ponúk v listinnej forme sa vráti uchádzačovi neotvorená, emailom, alebo elektronicky nebude 
akceptovaná. 

 

9. Opis obstarávania 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie ležatých rozvodov vody 

a kanalizácie  -- „ areálových sietí “- medzi jednotlivými objektami  AOS podľa priložených príloh 
 ( situačné nákresy inžinierskych sietí areálu AOS  a  areálu PSC Kaleník ).  
Projekt  areálu AOS rieši  zásobovanie jednotlivých objektov  AOS pitnou a úžitkovou vodou, 
odvádzanie splaškových a dažďových vôd. 
Projekt areálu PSC Kaleník  rieši návrh vŕtanej studne na odber pitnej vody spolu s úpravovňou vody. 

9.1 Projekčná činnosť: 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie  na  rekonštrukciu existujúcich  inžinierskych sietí  pozostáva  
z : 

- Návrh ležatého kanalizačného potrubia príp. rekonštrukcia existujúcich rozvodov 
- Návrh nových trás ležatej dažďovej kanalizácie príp. rekonštrukcia existujúcich rozvodov 
- Rozvody vodovodu s pitnou vodou, požiarneho vodovodu a polievacieho vodovodu príp. 

rekonštrukcia existujúcich rozvodov 
- Návrh  optimálneho merania spotreby vody v jednotlivých objektoch areálu AOS 
- Meranie odberu spotreby vody napojiť na systém MaR   
- Vypracovanie projektu  vŕtanej studne v objekte   PSC Kaleník 
- Návrh  úpravovne  vôd v objekte PSC Kaleník 

 

Dokumentácia bude pozostávať: 

1)  Technická  správa  
2)  Podrobná situácia  resp. geometrický plán  
3)  Kladačský plán vodovodnej prípojky 
3)  Kladačský plán kanalizačných prípojok dažďových a splaškových 
4)  Pozdĺžne profily  
5)  Priečny rez vodovodnej a kanalizačnej prípojky  
6)  Vodomerné  a kanalizačné šachty -  priečne rezy a pôdorysy s detailom osadenia poklopu 
7)  Položkovitý výkaz výmer jednotlivých vetiev  a  rozpočet 
 
 

http://www.ezakazky.sk/aos


9.2 Technické vlastnosti: 

a) Všetky navrhované zariadenia musia spĺňať platné bezpečnostné a legislatívne 
požiadavky vyplývajúce z príslušných STN a právnych predpisov platných na území 

SR. 
 

10. Osobitné požiadavky na plnenie 
 
Súčasťou prípravy na vypracovanie predmetu zákazky bude obhliadka objektov od 04. 06. 2018 do 
08. 06. 2018 v čase od  09:00 hod. – 15.00 hod. Presný termín je potrebné si dohodnúť s  kontaktnou 
osobou Ing. Martina Barániová , č.t. 0914 231 039.  
 

a) V priebehu obhliadky bude umožnené všetkým uchádzačom, ktorí budú mať o to 
záujem urobiť si potrebnú fotodokumentáciu. 

b) Výstupom tejto zákazky (zadania) je vypracovanie Projektovej dokumentácie, 

dokumentu Výkaz – výmer a položkovitého Rozpočtu s uvedením aktuálnych cien 

jednotlivých komponentov uvádzaných v Projektovej dokumentácii, vo Výkaz – 
výmere a Rozpočte, vrátane ceny práce. Vypracovanie sa vyžaduje do 30 dní od 

doručenia objednávky.  
c) Všetku vypracovanú dokumentáciu (grafickú a textovú) odovzdať zadávateľovi 

v listinnej ( 4x ) aj digitálnej forme (2x ). Projektovú dokumentáciu vo formáte dwg a 

jpg, výkaz – výmer a položkovitý rozpočet  vo formáte xls alebo xlsx. 
d) Dokumentáciu  je potrebné  spracovať dôsledne so všetkými štandardnými, 

špecifickými a atypickými aplikačnými detailmi. 
e) V prípade  opomenutých riešení, chýbajúcich detailov, chybne spracovaných riešení 

alebo iných nedostatočných riešení na strane projektu, ktoré budú príčinou spomalenia, 

zastavenia  alebo predraženia montážnych a inštalačných prác po odsúhlasení  PD, 

prípadne počas realizácie stavebných a montážnych prác sa budú  tieto opomenutia  

považovať za vadu  projektu vyžadujúcu jej bezplatné odstránenie. 
f) Objednávateľ  požaduje vykonávanie občasného autorského dozoru projektanta pri 

realizácii a to podľa potreby 
g) Uchádzač  predloží v ponuke kópiu alebo scan - osvedčenia  podľa § 16 Zákona SNR 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe vzdelania oprávnený pre 
konštrukcie inžinierskych sietí, v zmysle zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných  

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 
 

11. Príloha: Podklady pre projektovú prípravu rekonštrukcie rozvodov vody a kanalizácie            
               v objektoch AOS ( situačný výkres areálových inžinierskych sietí areálu AOS a  
               PSC Kaleník. 
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