
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZÁKAZKU 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Záložný zdroj elektrickej energie pre vybrané 

lokality AOS“ 

 

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. Martin DROPPA, č.t. 0904678849 

E-mail:   obstaravanie@aos.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Záložný zdroj elektrickej energie pre vybrané lokality AOS“.  

 

3. Druh zákazky:  

Služba 

 

4. Spoločný slovník obstarávania(CPV):  

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Projekt musí zohladniť možnosť budovania záložného 

zdroja napájania v etapách a funkčných celkoch podľa jednotlivých lokalít. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky do:  

20.000,- Eur s DPH. Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk:  

Do 8. augusta 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 

mailto:obstaravanie@aos.sk


 

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 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie záložného zdroja elektrickej energie pre 

vybrané lokality AOS. Záložný zdroj elektrickej energie bude slúžiť na zabezpečenie plynulej a 

neprerušenej dodávky elektrickej energie pre potreby vybraných lokalít, počas výpadku dodávky 

elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete s nadväznosťou na existujúce vnútorné silnoprúdové rozvody 

v sídle obstarávateľa. 

Záložný zdroj elektrickej energie s automatickým štartom, ktorý priebežne meria sieťové napájanie a 

napätie a ak frekvencia klesne pod prijateľnú úroveň, automaticky generátor spustí a pripojí výkon potrebný 

k aktuálnemu zaťaženiu. Po obnovení napájanie zo siete sa generátor zastaví a znovu pripojí sieťové 

napájanie. Po osadení v areáli obstarávateľa v mieste určenom na prevádzku spĺňa všetky technické i 

bezpečnostné požiadavky na zariadenie.  

Projektovanie v zmysle platných noriem STN autorizovanými osobami, ktoré predložia osvedčenie na 

vykonávanie predmetných činností.  

 

Lokality:  

 Dátové centrum miestnosť 1 (katedry A),  

 Dátové centrum miestnosť 2 (Študijné centrum) 

 Dozorný objektu AOS (vstupný objekt) 

 Spojovací uzol AOS (vstupný objekt) 

 Budova č. 15 (VZJ) 

 Veliteľská budova 

 

10. Osobitné požiadavky na plnenie 

Súčasťou prípravy na vypracovanie predmetu zákazky bude obhliadka objektov od 30. 07. 2018 do 

03. 08. 2018 v čase od 09:00 hod. – 13.00 hod. Presný termín je potrebné si dohodnúť s kontaktnou 

osobou Ing. Martin DROPPA č.t. 044/2883423, 0903824476. 

a) Uchádzačom o vypracovanie projektovej dokumentácie bude umožnené nahliadnuť do správ o 

odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie objektov. 

b) V priebehu obhliadky bude umožnené všetkým uchádzačom, ktorí budú mať o to záujem urobiť 

si potrebnú fotodokumentáciu rozvodní, rozvádzačov, inštalácií ..... 

c) 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. 

d) Všetku vypracovanú dokumentáciu (grafickú a textovú) odovzdať zadávateľovi v listinnej aj 

digitálnej forme. Projektovú dokumentáciu vo formáte dwg a jpg, Výkaz – výmer a Rozpočet 

(položkovito) vo formáte xls alebo xlsx. 

e) Dokumentáciu je potrebné spracovať dôsledne so všetkými štandardnými, špecifickými a 

atypickými aplikačnými detailmi. 

f) 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. 

g) Uchádzač predloží v ponuke kópiu alebo scan - platné autorizačné osvedčenie projektanta 

(stavebný inžinier ) pre technické, technologické a energetické vyhotovenie stavieb, v zmysle 

zákona č.138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. 

h) Projekt musí zohladniť možnosť budovania záložného zdroja napájania v etapách a funkčných 

celkoch podľa jednotlivých lokalitách. 
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