VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAKÁZKU
„Odborná prehliadka komína“
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 “).
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
1. Základná identifikácia predmetu zákazky:
skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo),
„Odborná prehliadka komína“
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71356100-9 – technická kontrola
Druh zákazky: zákazka malého rozsahu
2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
Opis zákazky:
- Podľa Opisu poskytovanej služby - viď. Príloha č.1 - po registrácii do zákazky je prístupná záujemcovi
v systéme www.ezakazky.sk v dokumentoch
3. Miesto dodávky:
Presná adresa miesta, kde má byť predmet zákazky dodaný:
- Miesto: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš
Materiálový funkcionár zodpovedný za prevzatie predmetu zákazky, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová
adresa:
Ing. Martina Barániová

tel.: 0960422090, 0914231039,

e-mail: martina.baraniova@aos.sk

4. Predpokladaná hodnota zákazky do: 2 916,67 € bez DPH
5. Kritérium hodnotenia prieskumu trhu:
Cena celkom s DPH. 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.
Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH
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:
Názov
Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Odborná prehliadka komína
Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.

6. Osobitné požiadavky na plnenie
I. CENA

1. Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.
Na celkovú cenu predmetu zákazky bude vystavená objednávateľom objednávka.
2. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Cena predložená dodávateľom zohľadňuje primerané, preukázateľné náklady a primeraný
zisk.
3. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia cenovej ponuky nie je platcom DPH, avšak po predložení cenovej
ponuky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.
4. Celkovú cenu v cenovej ponuke zaokrúhľovať maximálne na dve (2) desatinné miesta.
II. PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Miesto plnenia: Liptovský Mikuláš, Demänová 393, objekt Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika.
2. Kontakty zodpovedných zamestnancov v mieste plnenia predmetu zákazky budú objednávateľom dodávateľovi
poskytnuté do 7 pracovných dní po vyhodnotení cenových ponúk (výbere dodávateľa).
3. Plnenie je možné uskutočniť v pracovných dňoch a v pracovnom čase objednávateľa (7:00 - 15:00 hod ).
4. Dodávateľ je povinný dohodnúť si presný termín výkonu činností so zodpovedným zamestnancom
objednávateľa a po príchode na miesto plnenia sa bezpodmienečne ohlásiť u tohto zamestnanca pred výkonom
činností. V opačnom prípade realizovaný výkon činností nebude objednávateľom dodávateľovi uznaný.
5. Dodávateľ je povinný vyhotoviť revíznu správu v dvoch vyhotoveniach v písomnej papierovej podobe a aj
v elektronickej podobe vo formáte .doc, .docx alebo .pdf na hmotnom nosiči informácií alebo ju zaslať
v elektronickej podobe na kontaktnú e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá bude oznámená po vyhodnotení
cenových ponúk víťaznému uchádzačovi. Obidve vyhotovenia zasiela dodávateľ objednávateľovi poštou spolu
s faktúrou.
6. Dodávateľ sa zaväzuje, že revíziu vykoná v uvedenom termíne (viď. tabuľka č. 1 – Prílohy č. 1 tejto Výzvy),
respektíve do 5 dní od vyzvania na vykonanie predmetnej revízie.
7. Dodávateľ zašle mailom objednávateľovi 5 dní pred termínom vykonania revízie zoznam zamestnancom
a zoznam vozidiel pre ktorých (ktoré) mu objednávateľ zabezpečí kontrolovaný vstup do objektu, v ktorom bude
vykonaná odborná prehliadka komína (viď. tabuľka č. 2 – Prílohy č. 1 tejto Výzvy).
III. FAKTURÁCIA

1. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia
zálohovej platby po splnení všetkých podmienok plnenia predmetu zákazky. Platba za skutočne poskytnutý
predmet plnenia bude uhradená na základe dodávateľom vyhotovenej a objednávateľovi doručenej faktúry.
2. Prílohou faktúry bude správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zaslaná v papierovej podobe
a v elektronickej podobe ako je uvedené v ods. II týchto osobitných požiadaviek na plnenie pod poradovým
číslom 5.
3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovené faktúry listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo
formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa vlasta.pastierova@aos.sk;
jaroslav.juda@aos.sk, a to bezodkladne po ich vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej
poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
5. Miesto doručenia faktúr v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailová adresa, na ktorú dodávateľ zašle
faktúry elektronicky je uvedená v ods. III pod poradovým číslom 4.
6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona
č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená
dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo
neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu
a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou

lehotu splatnosti. Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu poštou
aj v elektronickej podobe tak, ako je to uvedené v bode 4 a 5 tohto ods.
7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu
a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu
vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona
č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
IV. PODMIENKY ÚČASTI

1. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi scan platného osvedčenia oprávnenej osoby/ oprávnených
osôb na vykonanie predmetu zákazky (Odbornej prehliadky komína).
V. OSTATNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v týchto
Osobitných požiadavkách na plnenie, bude sa to považovať za ich podstatné porušenie a objednávateľ má
právo ukončiť dodávateľovi činnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
2. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:
7.1. 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 aby nedošlo 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,
7.2. 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.
7.3. 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
7.4. Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta záujemcu
(záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk
7.5. 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 nachádzajú okamžite v dispozičnej
sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu / uchádzača.
7.6. Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j.
slovenský jazyk.
8. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať :
1. Krycí list ponuky
2. Doklady uvedené v bode 1, ods. IV. „Podmienky účasti“ tejto výzvy
3. Návrh na plnenie kritérií
9. Predkladanie ponuky:
Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 25.08.2022, 08:00 hod. Ponuku doručte v lehote na predkladanie
ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Odborná prehliadka komína“. Dokumenty k

ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre
odoslanie kliknite na Odoslať ponuku. Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom www.ezakazky.sk
akceptované.

Príloha č. 1
k výzve na predloženie cenovej ponuky „Odborná prehliadka komína“
Špecifikácia pre vypracovanie cenovej ponuky odbornej prehliadky komína energocentra
v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Názov predmetu zákazky
„Odborná prehliadka komína“ /Komín energocentra – stredotlakovej plynovej parnej kotolne obj. č. 21. Zo štyroch kotlov
s maximálnym výkonom horáka 10 MW a teplotou dymových plynov 180 - 200 °C sú v prevádzke len dva kotly./
Termín plnenia predmetu zákazky
Komín energocentra – železobetónový monolitický 5-zložkový, štvorprieduchový +55,0 / 2 x 0,80 a 2 x 0,636 m.
Tabuľka č. 1
P.č. Názov objektu

Druh revízie

Revízia technického
1 Komín energocentra
stavu v zmysle zadania

Lehota
1r

Termín revízie
Posledná

Následná 2022

Revíziu vykonať v termíne

11 / 2021

11/2022

11/2022

Technická špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom odbornej prehliadky je železobetónový monolitický 5-zložkový, štvorprieduchový komín výšky 55,0 m;
so štyrmi samostatnými prieduchmi vyhotovené s púzdrových azbestových skruží priemeru 800 mm klzne osadené
do špeciálnych prefabrikátov Schiedel. Dva z prieduchov boli vypúzdrené nerezovou vložkou priemeru 636 mm po
čiastočnom odbúraní pôvodnej nefunkčnej vložky (šamotovej skruže).
Z konštrukčného hľadiska pre dva pôvodné neopracované prieduchy sa jedná o atypický 5-zložkový komín
pozostávajúci z nosného plášťa, parozábrany, tepelnej izolácie schiedel komínových betónových prefabrikátov,
vzduchovej medzery a tepelne a chemicky odolných šamotových skruží podľa licencie firmy Schiedel, ktoré sú vo
zvislom smere klzne fixované dilatačnými povrazcami.
V rámci odborne prehliadky je nutné skontrolovať a vyjadriť sa k stavebnej časti komínového telesa v zmysle
STN 73 4111:1961/Z2 (STN 73 41111). Súčasne komín zhodnotiť z požiarneho hľadiska a súladu s kritériami
stavebného zákona. V závere posúdiť denné letecké prekážkové značenie (DLPZ) či je v súlade s kritériami
predpisu Anex 14 – Aerodrommes.
 Vykonať porovnanie projektových rozmerov a parametrov komína so skutočnými hodnotami zistenými
v priebehu revízie. Okrem vyhodnotenia a posúdenia stavu plášťa monolitického železobetónového komína
v jeho staticky kritických miestach zhodnotiť aj stav zaústenia dymovodov, oceľových výstupných konštrukcií,
ich náterových systémov, vrátane hlavy komína a priľahlej plošiny komína.
 Počas revízie priebežne sledovať rozvoj trhlín a trhliniek na drieku vo väzbe na vplyvy a dôsledky prípadných
difúznych javov.
 Vykonať vnútornú revíziu s ohľadom na znalosť súčasných prevádzkových podmienok, sústrediť sa na stav
dymovodov a ich zaústenie do jednotlivých prieduchov, hlavne na jednotlivé prieduchy, ich ukončenie pod
hlavou komína, ich hydroizolačnú a difúznu tesnosť a celkové mechanické poškodenie, resp. poškodenie
koróziou nielen prieduchov, ale aj všetkých dymovodov.
 Navrhnúť súbor opatrení úprav a opráv komína v závislosti na bezpečnosť okolia komína a servisné práce na
komíne z hľadiska bezpečnosti letovej prevádzky a požiadaviek leteckého predpisu ANNEX 14
Aerodrommes.
 Zistený stav komína zdokumentovať a vyhodnotiť s ohľadom na vertikálnu a horizontálnu únosnosť komína
v jeho charakteristických rezoch z hľadiska súčasného, ako aj z hľadiska nasledujúcich rokov pri plánovanom
spôsobe prevádzkovania.
 Vykonať posúdenie jednotlivých konštrukčných častí z pohľadu životnosti, podmienok bezpečnosti
a spoľahlivého užívania (navrhované opatrenia), doporučený najneskorší termín odbornej prehliadky (vrátane
krajných dátumových termínov) opravy podľa jednotlivých konštrukčných celkov, resp. častí a predovšetkým
uviesť povinnosti prevádzkovateľa komína (stavebného objektu) z pohľadu aktuálne platného

zákona, vykonávacích predpisov a STN po ukončení činnosti plynovej kotolne, keď už komín nebude
využívaný na odvod spalín horenia.
Údaje, ktoré zašle víťazný uchádzač poskytujúci predmetnú službu objednávateľovi na vybavenie povolenia k vstupu
a vjazdu do objektu akadémie ozbrojených síl.
Tabuľka č. 2

Vypracoval: Ing. Jaroslav Júda, samostatný odborný referent Oddelenia správy majetku a prevádzky

