VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„spacie vaky používané v OS SR“

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 “).
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. Radovan Kliment, č.t. 044/2883124.
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Názov predmetu zákazky : „spacie vaky používané v OS SR“
Druh zákazky: nákup tovaru
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 39522540-4
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 15. 07. 2019
Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová
393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky do: 3900,- Eur bez DPH
Predpokladané množstvá:
Názov

Spací vak

Merná
jednotka
ks

Počet

Merná
jednotka
ks

Počet Cena v EUR
bez DPH
1

150

Určenie ceny predmetu obstarávania:
Názov

Spací vak

Cena v EUR
s DPH

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cena (Cena za 1 ks s DPH)
Podmienky účasti:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e)

Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk
najneskôr dňa 26. apríla 2019 do 08:00 hod.
Na základe rozhodnutia obstarávateľa je možné požadovať predloženie vzorky tovaru predmetu
zákazky:

P.č.
1.

Názov tovaru( vzorky )

Spací vak

Počet ks vzorky

Veľkosť

1ks

bez veľkostí

Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:
Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom
jazyku a symboly údržby.
Funkčnú vzorku predložiť do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Predkladanie ponuky:
Uchádzač doručí ponuku na emailovú adresu najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie.
Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie,
že predkladá ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „spacie vaky“.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
Náplň: 2 x 150 g/m2 +- 5% Hollowfibre, 4kanálikové duté vlákno
Konštrukcia: dvojvrstvová
Vnútorný materiál: Polycotton
Vonkajší materiál: 70D 190T Nylon Taffeta
Príslušenstvo: kompresný obal
Hmotnosť: max 2000 g
Odporúčaná maximálna výška osoby: 195cm
Rozmer zbalenia: maximálne 34 x 19 cm
Rozmer: maximálne 90 x 220 cm
Teplotné určenie:
Extreme tested: -5°C
Low comfort: 0°C
High comfort: +4°C
Náplň spacáku je tvorená štvorkanálikovým dutým vláknom Hollowfibre s hmotnosťou 2
x 150 g/m2 +-5% . Vonkajšok spacáku je tvorený materiálom Nylonom Taffeta, čím
je zaistená vodeodolnosť a vnútro príjemným Polycotton.

