Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
1.

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

IČO:37910337 Telefón: 044 2882851, 044 2883600, 044 2883016 E-mail: obstaravanie@aos.sk
2. Predmet zákazky: Úprava odtokových kanálov a úprava oplotenia 45232130-2, 45223100-7
3. Typ zmluvy: Objednávky
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
4.
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou emailu do
5.
04.08.2017 do 14.00 hod
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania predmetu zákazky : do 17.augusta 2017

Stanovenú cenu v EUR uveďte do formulára v bode .
Emilová adresa na predkladanie ponúk: obstaravanie@aos.sk

8.

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
poskytnutia služby verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím
služby/dodaním predmetu zákazky).

Podklady k zákazke
Špecifikácia predmetu obstarávania
9.

Obhliadka miesta realizácie nutná.
kontakt: Ing. Vladimír Tarageľ 044 2882851

Požiadavky

Vyčistenie plochy na práce
Vŕtanie + chemická kotva
Oceľové konštrukcie 10x10 cm
Oceľové konštrukcie 15x15 cm
Montáž oceľových konštrukcií + zváranie
Vyspravenie otvorov po vŕtaní a sekaní
Náter konštrukcií základnou a vrchnou farbou
Kanalizačné plastové potrubie Ø 300 mm
Doprava + pomocné práce
Cena celkom s DPH za predmet obstarávania

Jednotka,
množstvo

Cena celkom Cena celkom s
bez DPH
DPH

70 bm
35 ks
98 m2
20 m2
118 m2
20 m2
118 m2
30 bm

Obhliadka miesta realizácie nutná. Prípustné aj variantné riešenie. V prílohách ilustračné foto.

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
11. Podmienky účasti uchádzačov : Oprávnenie podnikať – poskytovať požadovanú prácu
Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje :
12.

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11
tejto výzvy - scan dokladu pri predložení ponuky.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku)
14. Uplynutie lehoty dodania predmetu zákazky: do 17. augusta 2017

