
  

                                      Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použití  

                                                    § 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: 0960426242, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. Predmet zákazky:   Telekomunikačná technika a spotrebný materiál 
3. Typ zmluvy: objednávky 

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:  do15.12.2013 

8. 

Registrácia do aukcie od 27.11.2013 od 800 hod. do 3.12.2013 do 1400 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú 
odoslané 3.12.2013 po 1400 hod. 

Forma predkladania ponúk:  

  

  

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 Internetová adresa na predkladanie ponúk:  http://www.ezakazky.sk/aos 

KoloTyp kola Začiatok kola Koniec kola Predĺženia
 1 Zadávacie kolo / Obálka 05.12.2013 10:30:00 05.12.2013 10:55:00      - 
 2 Aukcia - súťažné kolo  05.12.2013 11:00:00 05.12.2013 11:30:000 / neobmedzené 

9. 

 Špecifikácia predmetu zákazky 
  

p. č. Názov a typ materiálu  MJ Počet Cena bez DPH
za ks v EUR 

 Cena s 
DPH za ks 
v EUR 

Cena 
celkom bez 
DPH v EUR 

Cena celkom 
DPH v EUR 

1 Prezentér AVerVision U10b ks 2         

2 Satelit. komplet MASCOM MC2600HD/80 MBL 
TWIN čierny+2 ks skylink ks 1         

3 TV prijímač Samsung UE40EH5000 ks 1         

4 TV prijímač Samsung UE32F5300 ks 1         

5 Neoriginály lampový modul s orig. lampou 3M 
MP7640i ks 10         

6 Kábel telefónny 4 žilový plochý biely m 100         

http://www.ezakazky.sk/aos


7 Konektor RJ-11 telefónny 4/4 ks 100         

8 Dekódovací modul CAM modul IRDETO CI+ 
Skylink NEOTION modrý ks 3         

Spolu:         

                

  

  

  

  

  

  

  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom, ktorý uspeje v elektronickej aukcii, že spresní počty a 
druhy materiálu objednávkou podľa prideleného finančného limitu a v prípade potreby tento zoznam po vzájomne
dohode doplní o ďalší materiál pri neprekročení určeného finančného limitu do konca roku 2013. 

  

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 - vyplnenú tabuľku s cenami) 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: 31.12.2013 
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