Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,
031 01, Liptovský Mikuláš,
Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou „ Externý nákladný výťah objektu sklady KJB - stavebné práce
(NOVÁ)“
Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Ulica:
Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš
IČO:
37 910 337
Kontaktná osoba:
Ing. Dušan Donoval
E-mail:
obstaravanie@aos.sk
Tel.:
0960 423 600
2. Opis predmetu zákazky
Podľa Výkazu výmer na www.ezákazky.sk/aos
Predmetom zákazky je uskutočnenie:
prístavby výťahovej šachty bez dodávky a montáže nákladného výťahu
vybudovanie príjazdovej cesty a nakladacej rampy
Predpokladaný termín výstavby: do 29. 11. 2019
Predpokladaná hodnota zákazky: 30 739,74 € bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH za nacenený výkaz výmer
Typ zákazky:
- stavebné práce
- CPV : 45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie
a reštauračné stravovanie
3. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
- nepožadujú sa
Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
a/ uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení, ktorým preukáže uskutočnenie
minimálne jednej zákazy rovnakého, alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je
predmet zákazky na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v minimálnom celkovom objeme za
predchádzajúcich päť rokov v hodnote 32.000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene kurzom platným v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk
b/ Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklad:

-

Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním
stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
ekvivalentný doklad;

4. Požiadavky na predmet zákazky
- podľa Výkazu výmer na www.ezakazky.sk/aos
5. Predpokladaná hodnota zákazky
- predpokladaná hodnota zákazky : 30 739,74 Eur bez DPH.
6. Lehota na predkladanie ponúk
- je stanovená do: 18.09.2019, 10:00 hod.
7. Miesto predkladania ponúk
- Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský
Mikuláš cez komunikačný portál www.ezakazky.sk/aos
8. Jazyk ponuky
- slovenský jazyk
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH za nacenený výkaz výmer. Úspešnou
ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude
najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.
10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
- verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o Dielo na www.ezakazky.sk/aos
11. Miesto dodania objekt
- Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský
Mikuláš
- katastrálne územie: Demänová
- parcelné číslo: 352/1
12. Obsah ponuky
- Identifikácia uchádzača
- Dokumenty ponuky podľa požiadaviek v tejto Výzve - podmienky účasti na www.ezakazky.sk/aos
- Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 1 na www.ezakazky.sk/aos
- Návrh ZoD - Príloha č. 2 s neceneným Výkazom výmer - Príloha č. 3 na www.ezakazky.sk/aos
- Krycí list - Príloha č. 4 na www.ezakazky.sk/aos
13. Doplňujúce informácie
Ohliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa odporúča uskutoční sa z dôvodu overenia a
získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky v dobe od
09.09.2019 do 10.09. 2019 hod. Termín a čas obhliadky s je potrebné si dohodnúť u kontaktných
osôb:
Ing. Martina Barániová tel.: 0960422090, 0914231039, e-mail: martina.baraniova@aos.sk
p. Vladimír Škerenčák tel.: 0960422851, 0911787256, e-mail: vladimir.skerencak@aos.sk

