Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-789-6/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na zabezpečenie projektovej dokumentácie, 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“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH: SK2020947698
Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Juraj BESKID, PhD.
 0960 327 545, email: juraj.beskid@mil.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Petr VOLEK
Telefón: 0960/412 328, e-mail: petr.volek@mil.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM

– projektová dokumentácia
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
manipulačnej a výdajnej plochy PHM v muničnom sklade Rašov tak, aby vyhovovala
požiadavkám vyplývajúcich zo zákonov na ochranu životného prostredia pred
účinkami ropných produktov.
Jestvujúcu manipulačnú stáčaciu a výdajnú plochu PHM je potrebné po celej ploche
stavebne upraviť tak, aby bola zaizolovaná fóliou odolnou voči ropným produktom
a vyspádovaná do žľabu, ktorý ústí do havarijnej nádrže. Objem nádrže musí byť
dostatočný na akumuláciu ropných produktov minimálne v objeme jednej cisterny
v objeme 18m3. Inštalácia havarijnej nádrže musí spĺňať požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti a požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené príslušnými
zákonmi a vyhláškami. Použitý materiál na výstavbu manipulačnej, stáčacej a výdajnej
plochy musí vyhovovať zaťaženiu 30 000 kg. Vrchná vrstva použitého materiálu na
ploche musí mať protišmykovú úpravu, aby bolo zabezpečené zníženie rizika
prešmykov v zimnom období. Nájazd na plochu a výjazd z nej musí spĺňať požiadavky
pre bezpečný prejazd autobusu.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Služba v rozsahu:
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby za účelom
ohlásenia drobnej stavby,
- Rozpočet a výkaz výmer,
- Inžinierska činnosť (IČ),
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- Autorský dohľad (AD).
Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach
verejného obstarávateľa (objednávka), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71222000-0 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Miesto vykonania diela:
VÚ 5728 , Maršová – Rašov 280, 013 51 Predmier
2.7 Termín dodania služby:
Začiatok realizácie: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
Dodanie predmetu zákazky: do 90 dní od začiatku realizácie.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 241,- € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 6.07.2018 do 10,00 hod.
Záujemca zašle elektronicky naskenovanú ponuku v zmysle tejto výzvy na e-mailovú
adresu: juraj.beskid@mil.sk, pričom do predmetu uvedie: „Rašov, MS - rekonštrukcia
manipulačnej a výdajnej plochy PHM“.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len
u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
6.2. Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
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architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v
rozsahu: Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať službu podľa bodov 6.1. a 6.2. tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa prílohy č. 1 k tejto výzve.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s uskutočňovaním služby (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). Uchádzač
predloží iba jednu cenovú ponuku.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania prác:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. Úhrada za predmet zákazky bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky. Preddavok sa
neposkytuje. Obchodné podmienky (objednávka) tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto
výzve.
10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
* sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
* celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, emailom, poštou.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne
zverejnená.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom.
Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže
verejný obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v
poradí.
Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky.
Obhliadka objektu sa uskutoční dňa 2.07.2018. Zraz účastníkov bude o 09,30 hod pred
vchodom do kasárni Maršová – Rašov 280, 013 51 Predmier
Kontaktná osoba: Petr VOLEK, Telefón: 0960/412 328, e-mail: petr.volek@mil.sk
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Prílohy :
č.1 - cenová ponuka
– 2 listy
č.2 - obchodné podmienky (objednávka) – 5 listov
V Bratislave, dňa . júna 2018
Spracovateľ:

Schválil:

................................................................
Ing. Juraj BESKID, PhD.

........................................................................
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-789-6/2018
Cenová ponuka na zákazku:
„Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM“
Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO:..................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................

e-mail ........................................................

Cena za projektovú dokumentáciu za účelom ohlásenia drobnej stavby, vrátane rozpočtu
a výkazu výmer:
Hodinová sadzba
Počet
Kategória práce
v EUR bez DPH
kalkulovaných
Spolu
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Cena za inžiniersku činnosť k PD :
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €

Cena za autorský dohľad :
Kategória práce
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
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Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
.......................€
DPH 20%
.......................€
Cena za dielo celkom vrátane DPH .......................€
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 2 k výzve č. ASM-789-6/2018
OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-789/2018
Počet listov:
Prílohy:

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: plk. Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD. –
generálny
riaditeľ
sekcie
modernizácie
a infraštruktúry – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie poverený

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kont. osoba:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960/317 588
e-mail: vladimir.kavicky@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej
plochy PHM - IV

Cena bez DPH:
DPH (20%):
Cena s DPH:

30845572
SK2020947698
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykoná pre objednávateľa dielo - projektovú dokumentáciu pre ohlásenie drobnej stavby,
zabezpečí inžiniersku činnosť a výkon autorského dohľadu za účelom rekonštrukcie manipulačnej
a výdajnej plochy PHM podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako aj nižšie uvedených technických
a obchodných podmienok objednávateľa.

Technické a obchodné podmienky:
1. Podkladom pre plnenie predmetu objednávky je vymedzenie predmetu zákazky uvedené vo
výzve č. ASM-789-6/2018 na predloženie cenovej ponuky pri vyhlásení verejného
obstarávania v časti Opis predmetu zákazky. Technické údaje uvedené v týchto podkladoch je
zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.
2. Rozsah zákazky:
2.1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie za účelom ohlásenia drobnej stavby,
vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
2.2 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave drobnej stavby tým, že zabezpečí súhlasné
vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov štátnej
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a verejnej správy za účelom ohlásenia drobnej stavby,
2.3 Autorský dohľad (ďalej len „AD“),
(ďalej len „dielo“).
3. Rozsah, obsah a spôsob splnenia predmetu zákazky:
3.1 Projektová dokumentácia drobnej stavby pre rekonštrukciu manipulačnej a výdajnej plochy
PHM bude dodaná v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. Súhrnný rozpočet
s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v písomnej forme
v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia
bude súčasne dodaná v troch vyhotoveniach na CD nosičoch v programe pdf, vrátane výkazu
výmer. Rozpočet v programe Microsoft Excel bude na samostatnom CD nosiči v troch
vyhotoveniach.
Rozpočet bude spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú
oceňované v súboroch, ale budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede.
Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte
musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu,
náklady spolu, hmotnosť, suť v tonách a to v rozsahu podľa typu položky. V prípade
vlastných položiek bude určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne
zatriedenie v cenníku.
3.2 Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby bude zabezpečená v zmysle sadzobníka
UNIKA 2018, bod 3.3. Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ
prerokuje projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy
a ich prípadné pripomienky ako aj vyjadrenia objednávateľa zapracuje do projektu. Doklady
budú vložené vo výtlačku č. 1 v origináloch. V ostatných výtlačkoch budú tieto vložené ako
fotokópie.
3.3 AD zhotoviteľa projektu bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA
2018.
3.4 Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným
slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce
a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii
musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavby.
3.5 Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady
prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, § 3 a § 4 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z..
3.6 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolať technickú radu,
na ktorej bude zabezpečené odsúhlasenie projektového riešenia projektových prác pred
ukončením projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach.
4.
4.1

4.2

Fakturácia a platobné podmienky:
Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 2.1 a 2.2 týchto technických
podmienok do 15 dní po odovzdaní tejto časti diela objednávateľovi.
Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 2.3 týchto technických
podmienok. Nárok na vystavenie faktúry za túto časť predmetu plnenia zhotoviteľovi vzniká
po ukončení realizácie diela. Výkon AD počas realizácie pred vykonaním fakturácie písomne
potvrdí stavebný dozor alebo iný písomne poverený zástupca objednávateľa.
Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a to do 15 dní odo dňa splnenia príslušnej časti
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4.3

predmetu plnenia. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004
Z.z. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude
doklad o dodaní príslušnej časti plnenia objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna, objednávateľ ju vráti
zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť odo dňa
doručenia novej faktúry objednávateľovi.

Ak zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo objednávateľovi v dohodnutom termíne,
objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej
ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
V prípade, že zhotoviteľ na základe tejto objednávky vytvorí autorské dielo, udeľuje
objednávateľovi v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č.
152/2016 Z. z. (ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie
autorského diela (projektová dokumentácia, resp. jej časť).
Objednávateľ je oprávnený začať s použitím autorského diela kedykoľvek počas trvania
ochrany práv zhotoviteľa spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom na dobré
meno zhotoviteľa.
Cena za vykonanie diela je stanovená
vykonanie prác:

v závislosti od počtu hodín potrebných na

Cena za projektovú dokumentáciu za účelom ohlásenia drobnej stavby, vrátane rozpočtu a výkazu
výmer:
Hodinová sadzba
Počet
Kategória práce
v EUR bez DPH
kalkulovaných
Spolu
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €

Cena za inžiniersku činnosť k PD :
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
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Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

Cena za autorský dohľad :
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
.......................€
DPH 20%
.......................€
Cena za dielo celkom vrátane DPH .......................€

Zhotoviteľ je povinný do technickej správy zahrnúť informácie o zodpovednosti za stavebný
odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa dokladovať nakladanie s odpadmi
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov.
Dielo je považované za splnené jeho riadnym vykonaním a odovzdaním objednávateľovi.
Riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie sa rozumie vypracovanie projektovej
dokumentácie v celom rozsahu a obsahu bez vád a nedostatkov. Odovzdaním diela sa rozumie jeho
doručenie na adresu Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,
ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica s potvrdením o prevzatí objednávateľom.
Výkon AD počas vykonávania stavebného diela pred vykonaním fakturácie písomne potvrdí
technický dozor alebo iná písomne poverená oprávnená osoba objednávateľa. Miesto vykonania AD:
Muničný sklad Maršová – Rašov 280, 013 51 Predmier.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Objednávka je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie objednávky
zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jedno
pre zhotoviteľa.
Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov. Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Meno a priezvisko funkcionára
zodpovedného za prevzatie prác
a fakturáciu:

Petr VOLEK,
 0960 412 328

Miesto dodania:

Agentúra sprvy majetku, Detašované pracovisko Stred,

Termín plnenia:

- začiatok realizácie: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti objednávky
- dodanie predmetu zákazky: do 90 dní od začiatku realizácie

ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
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Miesto doručenia faktúry:

Agentúra sprvy majetku, Detašované pracovisko Stred, ulica ČSA 7

Fakturačná adresa uvedená na faktúre:

974 01 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, Agentúra sprvy majetku,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V Bratislave, dňa
Za objednávateľa:
plk. Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD.
generálny
riaditeľ
sekcie
modernizácie
a infraštruktúry – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
- poverený
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