
 

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím § 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: 0960423124, 0902135003 Fax: 0960423601,  E-mail: obstaravanie@aos.sk 

 2.  Predmet zákazky: Údržba a opravy kancelárskych strojov, fotokopírovacích strojov, faxov a telefónnych zariadení 
 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. Variantne riešenie: Neumožňuje sa. 
 7. Lehota dodania zákazky :  do 12/2014, resp. do vyčerpania prideleného finančného limitu 6.000 EUR s DPH 

 8. 

Forma predkladania ponúk:  

Registrácia do aukcie od 30.05.2014 od 1100 hod. do 09.06.2014 do 1100 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 
09.06.2014 po 1100 hod. 

1. kolo - zadávacie kolo, 12.06.2014 od 08.00 hod. do 08.25 hod. 

2. kolo - internetová aukcia, 12.06. 2014 od 08.30 do 09.00 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade 
opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. 

 Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 

 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 
jednotkovej ceny). 

3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, odvoz a dovoz do miesta 
verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky). 

 9. 

Cenová ponuka za 1 servisnú 
hodinu za jeden stroj 

 Predpokladaný 
počet hodín 

Cena 
bez 
DPH za  
hod 

Cena s 
DPH za 

hod. 

Cena bez DPH za 
predpokladaný 

počet hodín 

Cena s DPH za 
predpokladaný 

počet hodín 

Údržba a oprava kancelárskych strojov              10     

Údržba a oprava fotokopírovacích 
strojov            100     

Údržba a oprava faxov              10     

Údržba a oprava telefónov                2     

Údržba a oprava tlačiarní              40     

Údržba a oprava  písacích strojov                2     

Údržba a oprava veľkoformátového 
stroja Ploter               2     

Spolu EUR:  

http://www.ezakazky.sk/aos


Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo s uchádzačom ktorý uspeje v cenovej ponuke, že v prípade potreby sa tento zoznam po 
vzájomnej dohode doplní o ďalší materiál pri neprekročené určeného limitu do konca roka 2014, diagnostikovať chybu do 24 hodín 
od oznámenia poruchy a bezplatné  vyčíslenie nákladov na opravu. Súčasťou opravy je výmena náhradných dielov po dohode 
s obstarávateľom. Ak obstarávateľ má požadovaný náhradný diel na sklade, použije sa ten. Cena náhradných dielov musí 
zodpovedať aktuálnej cene na trhu. Údržba sa bude vykonávať v mieste obstarávateľa a v prípade náročnej opravy dodávateľ 
predmetu zákazky vykoná bezplatne prepravu do svojich priestorov na základe preberajúceho protokolu. V prípade, že oprava bude 
nerentabilná, alebo sa materiál nebude dať opraviť, požadujeme bezplatne spracovať „Zápis o technickom stave“.  

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 
11. Podmienky účasti uchádzačov : 1.   doklad o oprávnení podnikať - 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. UPOZORNENIE:  

V právnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov dotknutá 
osoba s úmyslom vykonávať činnosť „oprava kancelárskych strojov, fotokopírovacích strojov, faxov a telefónnych zariadení“ je 
povinná nadobudnúť živnostenské oprávnenie na regulovanú viazanú živnosť „opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky 
vyhradených technických zariadení“ s povinnosťou preukázať odbornú spôsobilosť oprávnením alebo osvedčením v závislosti od 
skutočnosti, či sa jedná o podnikateľa v postavení zamestnávateľa alebo o podnikateľa, ktorý nie je zamestnávateľom. 

 2. Doručiť verejnému obstarávateľovi vyplnenú  a podpísanú tabuľku s jednotkovými cenami v listinnej podobe a podpísaný a 
vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku) do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.  

Tabuľka tvorí prílohu v časti "súbory" tejto elektronickej aukcie. 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena  (cena s DPH za celkovú ponuku) 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 30.12.2014 

 
 

 

 


