MINISTERSTVO OBRANY SR
Akvizičná agentúra
Č.p.: AA- 528/2014- OOKTIT

Výtlačok jediný
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/2

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizičná agentúra
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kuruc PhD.
Telefón:
+421 960 312 217
Fax:
+421 960 312 528
E-mail: ondrej.kuruc@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:
Detekčné trubičky na BOL a na priemyselné škodliviny.

3.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38432100-3

4.

Rozsah ponuky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný
predmet zákazky podľa Prílohy č. 1. „Opis predmetu zákazky“.
Predpokladaný počet: 7 113 kusov

5.

Typ zmluvného vzťahu:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.
6.
7.
8.

Miesto dodania.
Vojenský útvar 1042 Čereňany, 972 46 Čereňany.
Termín dodania:
Najneskôr do 30.6.2014
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.3.2014 o 10:00 h.
8.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Akvizičná agentúra,
Kutuzovova č. 8,
832 47 Bratislava,
b) osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, Bratislava;
SABR – Bezpečnostný úrad MO SR,
Číslo budovy: 16, Číslo kancelárie: 1.02
v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.
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Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť
uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „ SÚŤAŹ- NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „ DETEKČNÉ TRUBIČKY NA BOL “
9.

Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 2 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží nasledovný doklad, originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu:
10.1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže
byť:
10.1.1.
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
10.1.2.
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
10.1.3.
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
11. Obsah ponuky:
11.1. Doklad podľa bodu 10., ktorým preukáže splnenie podmienok účasti, doklady
v zmysle bodu 14.5 tejto výzvy.
11.2. Cenová ponuka na 1 kus predmetu zákazky podľa bodu 11.2.1. Pokyny na
vypracovanie cenovej ponuky a bodu 11.2.3 VZOR cenovej ponuky.
11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky
uvedená v ponuke uchádzača, musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 Navrhovaná zmluvná cena predmet zákazky, musí byť konečná a úplná, vrátane
všetkých nákladov spojených s vyhotovením ponuky a vrátane nákladov dopravy do
miesta dodania a všetkých ostatných nákladov spojených s dodaním tovaru.
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

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.
11.2.2. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby
podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene
uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).
11.2.3. VZOR Cenovej ponuky
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Cenová ponuka na predmet zákazky:
Detekčné trubičky na BOL a na priemyselné škodliviny
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................

Názov predmetu zákazky

Cena za
1KS
bez DPH
EUR

Sadzba
DPH20%
výška DPH
EUR

Cena za
1KS
s DPH
EUR

Detekčná trubička 145/2
Detekčná trubička 36/4
Detekčná trubička 44/2
Detekčná trubička na VX pre Hapsite
Air tester trubička CO
Air tester trubička CO2
Air tester trubička na olej
Air tester trubička vodná para
Detekčná trubička CL2: CHLOR TD53
Detekčná trubička CO2: OXID UHOLNATÝ
TD6
Detekčná trubička H2S:SÍROVODÍK TD58
Detekčná trubička HCN, CLCN
KYANOVODIK
Detekčná trubička NH3: AMONIAK TD55
Detekčná trubička NCHO: FORMALDEHYD
TD5
Detekčná trubička NOX:OXIDY DUSÍKA TD5
Detekčná trubička SO2: OXID SIRIČITÝ
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Detekčná trubička TD-52 CO2
Detekčná trubička TD-56 HCI
Detekčná trubička TD-57 CS2
CENA SPOLU
Cenová ponuka na 1 kus predmetu zákazky.
podpis uchádzača

12.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny vyjadrenej podľa bodu
11.2.1., uvedením ceny v Eurách vrátane DPH. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je
platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena
celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet zákazky.

13.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:´

13.1. Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk
uzavrie s úspešným uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy a podľa § 409
a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov kúpnu zmluvu
13.2. Platba za dodanie predmetu zákazky sa uskutoční bezhotovostne po prijatí
dodávky v termíne podľa bodu 7. tejto výzvy, na základe vystavenej faktúry,
priloženého dodacieho listu, v splatnosti 30 dní, za podmienok dohodnutých
v kúpnej zmluve. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
14.

Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:
14.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu
súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
14.2. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný počet kusov tovaru, na
základe potrieb rezortu Ministerstva obrany SR v závislosti na vyčlenení rozpočtových
prostriedkov.
14.4. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
14.5. Požiadavka na preukázanie kvality:
certifikát ponúkaného typu detekčnej trubičky vydaného autorizovanou alebo
notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktorá ma oprávnenie na
preukazovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami na každý druh
tovaru a kartu bezpečnostných údajov,
opis technických parametrov ponúkaného tovaru, ktorý musí byť v súlade
s technickou špecifikáciou predmetu zákazky,
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fotografie (musia byť jednoznačne identifikovateľné technické parametre zo
štítku detekčnej trubičky v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou
detekčnej trubičky) alebo prospekty ponúkaného tovaru.
15.

Informácia pre uchádzača:
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní.
15.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

16.

Dôvody na zrušenie zadania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:
nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,
celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

V Bratislave dňa: . marca 2014
Spracovala osoba zodpovedná za verejné obstaranie zákaziek u verejného obstarávateľa:

Ing. Ondrej Kuruc PhD.
Akvizičná agentúra MO SR
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Príloha č. 1
Názov prílohy: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Detekčné trubičky sú určené na detekciu bojových otravných látok, toxických chemických látok
a priemyselných škodlivín v ovzduší, ktoré sú vykonávané nasávaním okolitého ovzdušia cez
uvedenú trubičku umiestnenú v chemickom preukazníku CHP-71 alebo Air tester Draeger.
Sú to obojstranne zatavené sklenené trubičky obsahujúce indikačné vrstvy, tvorené silikagelom
impregnovaným chromogennými činidlami. Každá vrstva slúži na detekciu určitej chemickej látky
podľa príslušného označenia (viď tabuľka).
Použitie: Vykoná sa predpísaný počet zdvihov pumpičky alebo ekvivalent obsahu nasiateho
vzduchu pomocou CHP-71 alebo Air testera Draeger. Trubičky musia zabezpečiť preukázateľnú
detekciu
BOL a priemyselných škodlivín zafarbením jednotlivých indikačných vrstiev
umiestnených v sklenenej trubičke. Pre stanovenie typu BOL a priemyselných škodlivín slúži
farebný porovnávací etalón, ktorý je umiestnený na papierovom zásobníku.
Prevádzková teplota: v rozsahu 0 – 50o C, pri teplotách pod 10o C sa odporúča trubičky zohrievať.
Skladovacia teplota: do 30o C
Vlhkosť: trubičky použiteľné v širokom rozsahu relatívnej vlhkosti vzduchu (optimum 10-90%)
Balenie v papierovej krabičke: do 10 ks.
Garantovaná doba použiteľnosti: 3 roky
Názov predmetu zákazky

Detekčná trubička 145/2
Detekčná trubička 36/4
Detekčná trubička 44/2
Detekčná trubička na VX pre Hapsite
Air tester trubička CO
Air tester trubička CO2
Air tester trubička na olej
Air tester trubička vodná para
Detekčná trubička CL2: CHLOR TD53
Detekčná trubička CO2: OXID UHOLNATÝ TD6
Detekčná trubička H2S:SÍROVODÍK TD58
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Detekčná trubička HCN, CLCN KYANOVODIK
Detekčná trubička NH3: AMONIAK TD55
Detekčná trubička NCHO: FORMALDEHYD TD5
Detekčná trubička NOX:OXIDY DUSÍKA TD5
Detekčná trubička SO2: OXID SIRIČITÝ
Detekčná trubička TD-52 CO2
Detekčná trubička TD-56 HCI
Detekčná trubička TD-57 CS2
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