VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZÁKAZKU

Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “
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. Dušan DONOVAL, č.t. 044/2883600
E-mail:
obstaravanie@aos.sk
2. Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “.
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 zohľadniť rekonštrukciu a
vybudovanie sieťovej infraštruktúry LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá
bude využitá v súlade s podmienkami pripojenia do siete SANET.
6. Predpokladaná hodnota zákazky do:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená v jednom kroku.
7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 16. augusta 2022 do 11.00 hod.
8. Miesto dodania ponuky na predmet zákazky:
Akceptované budú ponuky elektronickej forme:
- cez internetovú adresu www.ezakazky.sk/aos - vložením ponuky do zákazky Vypracovanie
projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika “. Pre odoslanie, kliknite na „Odoslať ponuku“.
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 rekonštrukcie a vybudovania sieťovej
infraštruktúry LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá bude využitá v súlade s
podmienkami pripojenia do siete SANET.
Základným cieľom projektu je prispieť k rozvoju informačnej spoločnosti v SR, umožniť využívanie
vysokorýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania pre nové aplikácie, ako sú
prístup k informačným zdrojom EÚ a na území SR, rozvoj nových služieb, ako sú telekonferencie,
dištančné vzdelávanie a technických vied.
Projekt predpokladá rekonštrukciu existujúcej a vytvorenie novej sieťovej infraštruktúry v objekte
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá bude využitá v súlade s podmienkami pripojenia
do siete SANET.
Predmetom dokumentácie bude riešenie vnútorných a vonkajších slaboprúdových rozvodov, t.j.
štrukturovaná kabeláž CAT 6. Dokumentácia bude obsahovať riešenie výstavby optického vedenia,
slaboprúdových zásuvkových rozvodov a napojenie týchto rozvodov na existujúce zariadenia aj
s prípadnými nutnými zmenami existujúcich zariadení. Projekt musí obsahovať rozpis tovarov,
špecifikáciu prepínacích a smerovacích technológií, služieb, stavebných prác a príslušných dokumentov
potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. Projektovanie v zmysle platných noriem STN
autorizovanými osobami, ktoré predložia osvedčenie na vykonávanie predmetných činností.
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky
elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a
prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a
abynedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.
Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického
komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk, Za doručenie Žiadosti o súťažné
podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie
súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v
konkrétnej zákazke. V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk. Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.
Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného obstarávania,
vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre
účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp. informácie
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa
nachádzajúokamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača. Jazykom
dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky,
t.j. slovenský jazyk

11. Osobitné požiadavky na plnenie
Súčasťou prípravy na vypracovanie predmetu zákazky bude obhliadka objektu od 13. 08. 2022 do
15. 08. 2022 v čase od 09:00 hod. – 13.00 hod. Presný termín je potrebné si dohodnúť s kontaktnou
osobou npor. Mgr. Matúš PANGRÁC č.t. 044/423788, 0907214459.
a) V priebehu obhliadky bude umožnené všetkým uchádzačom, ktorí budú mať o to záujem urobiť
si potrebnú fotodokumentáciu.
b) 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.
c) 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.
d) Dokumentáciu je potrebné spracovať dôsledne so všetkými štandardnými, špecifickými a
atypickými aplikačnými detailmi.
e) Dodávateľ predloží zoznam aspoň 3 dodávok služieb rovnakého alebo podobného charakteru
za predchádzajúce tri roky (2022 až 2020, rok je technický t.j. 360 dní od dňa na predkladanie
ponúk) v doručenej cenovej ponuke. Písomné prehlásenie bude obsahovať minimálne
nasledovné údaje: stručný opis predmetu zákazky, cena plnenia bez DPH v posudzovanom
období, identifikačné a kontaktné údaje na odoberateľa predmetu zákazky.
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.
Uchádzač musí mať - 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 a oprávnenie dodávať predmetnú službu- overí si verejný obstarávateľ
v informačných databázach.
12. Určenie ceny predmetu obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený na prvom mieste
v novozostavenom poradí nebude spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí ďalšieho uchádzača v poradí, až
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom poradí bude spĺňať podmienky účasti.
Určenie ceny predmetu obstarávania:

P.č.

Názov tovaru

1

Vypracovanie projektovej dokumentácie k:
„Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “.

Požaduje sa cena bez DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.

Cena v EUR bez DPH
celkom

