
Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk 

 

 1. 

 

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

IČO:37910337 Telefón: 0960 426218, 0960 422090, 0960 423303, 0960   Fax: 0960423601,  E-
mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Revízie elektrickej inštalácie budov a elektrických spotrebičov v areáli Akadémie 
ozbrojených síl 

 3. Typ zmluvy: Objednávky 

 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 

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

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

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 02.10.2014 od 1100 hod. do 13.10.2014 do 1100 hod. Výzvy do 
elektronickej aukcie budú odoslané   13.10.2014 po 1100 hod.. 

1. kolo - zadávacie kolo,16.10.2014 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 16.10.2014 od 09.00 do 09.30 hod. 

Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných 
dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

 Stanovenú uveďte cenu s DPH v EUR. 

 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 ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta 
vykonania prác verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s vykonaním prác/dodaním 
predmetu zákazky). 

 9.  Podklady k zákazke  

http://www.ezakazky.sk/aos


 

 Špecifikácia predmetu obstarávania: 

 Vykonať revíziu elektrickej inštalácie budov v areáli AOS takto:    

 

Budova 
číslo Názov budovy Počet miestností

4  Katedry „A“ 500 

5  Katedry „B“ 250 

7  Študijné centrum - knižnica 120 

8  Materské učebne 150 

21  Kotolňa 1* 

  Trafostanica Kaleník 3 

 

  * - výbušné prostredie BE3 - N2 

     - vykonať revíziu elektrických spotrebičov a areáli AOS cca 1600 kusov 

   Revízie elektrickej inštalácie budov a elektrických spotrebičov nie je možné vykonať 
vlastnými  silami  

 

 
  

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

11. Podmienky účasti uchádzačov : 1.doklad o oprávnení podnikať – poskytovať požadovanú službu  - 
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 (cenovú 
ponuku) a vyplnenú tabuľku podľa bodu 9 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 

 

 


