
 
  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 „Oprava schodišťa a priestoru tribúny v objekte Akadémie    
                                                  ozbrojených síl“.  
   
3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
      Hlavný slovník:  45262520-2 
 
4.  Opis predmetu zákazky:   
-  demontáž kamenných stupníc a podstupníc  cca 25 m2 (šírka schodišťových stupňov 31    cm,  
    výška podstupníc 17 cm, šírka schodišťa 6,10 m, počet schodov 8, 
-  odstránenie starej cementovej malty až  na podkladový betón cca 0,5 m3, 
-  vyrovnanie podkladového betónu, pokládka mrazuvzdornej a protišmykovej terasovej dlažby,  
    prípadne  alternatívneho materiálu, 
-  oprava povrchu schodov na státie:      
                    - šírka stupňov cca 63 cm, 
                    - výška stupňov cca 30 cm, 
                    - celková šírka  cca 6,10 m, 
-  odvoz sute mimo objekt AOS. 
 

5. Spôsob prípravy  a predkladania ponuky 
 

1. časť:  uchádzač predloží ponuku na základe obhliadky vo forme výkaz výmer 
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 v tvare cena bez DPH, DPH, a cena  s DPH   
     
6.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť emailom,  a to v lehote na predkladanie ponúk na základe obhliadky do 
05.06.2015 do 09.00 hod. na emailovú adresu obstarávanie@aos.sk 
 
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
    Najnižšia cena – vyhodnotená automatizovaným spôsobom, elektronickou aukciou.  
 
8. Obhliadku miesta stavebných prác je možné vykonať od 27.05.2015 do 04.06.2012 do 15.00 hod.  na 
základe telefonického dohovoru na: 
 
Kontaktná osoba:   Ing. Anton JACKO                           
E-mail:                      anton.jacko@aos.sk 
Tel:                         0914 231 039;   0960 426218;  0960 422090    
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