Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č.p. ASM-463-4/2017

Bratislava, 3. apríla 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.
............................................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH:SK2020947698
Webová stránka: www.mosr.sk
Poverená procesom verejného obstarávania je:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING - riaditeľ
Kontaktné osoby pre veci:
Organizačné: Mgr. Jozef Vozár,  0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Technické: Ing. Katarína Ondrušová,  0960 483 100, e-mail: katarina.ondrusova@mil.sk
Ivan Floch,  0960/472 902, e-mail: ivan.floch@mil.sk.
2. Predmet zákazky
„ZS Ondrašová b.č. 20 – trafostanica, spárovanie transformátorov“
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50532200-5
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vykonať spárovanie dvoch transformátorov.
Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – príloha
č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!
4. Miesto vykonania
VÚ 1355, ZS Ondrašová, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
5. Typ zmluvy Objednávka
6. Termín dodania: do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
c) označenie:
„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
d) heslo: „ZS Ondrašová b.č. 20 – trafostanica, spárovanie transformátorov“
7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – podateľňa,  0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
7.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 18. apríla 2017 o 10,00 hod.
8. Vyhodnotenie ponúk
8.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste: Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3,
832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.
8.2 Dátum otvárania ponúk: dňa 18. apríla 2017 o 11,30 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže
svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným
dokladom.
8.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 3 333,33 € bez DPH.
8.4 Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.
8.5 Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu
celkom s DPH.
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.
9. Podmienka účasti – predloženie dokladov:
9.1 Osobné postavenie:
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacim na
vykonanie požadovaných prác) - napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra,
alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri
predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
9.2. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Elektrika:
- organizácia – oprávnenie na opravu a OPaOS VTZ elektrických bez obmedzenia napätia
vydané oprávnenou organizáciou na firmu podľa § 15 zákona 124/2006 Z. z. O bezpečnosti
práce a vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR na firmu
- živnosť – osvedčenie o odbornej spôsobilosti VTZ elektrických vydané oprávnenou
organizáciou na osobu podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. O bezpečnosti práce a vyhl.
508/2009 Z. z. MPSVaR minimálne § 24 bez obmedzenia napätia
9.3. Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie
OPRÁVNENIA na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách
Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i)
zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa§ 14 ods. 1 písm.
a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu
Všeob – 21 - 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej
Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení
Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013.
Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí
Predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovená
dohodou a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov. Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č.
1 k tejto výzve. Ponúknutá cena musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhnutú cenu celkom. Uchádzač upozorní na
túto skutočnosť v ponuke označením : „Nie som platca DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať.
11.
11.1
11.2
11.3

Obsah ponuky
Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy.
Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 10. tejto výzvy.
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Prehlásenie uchádzača bude spracované a predložené podľa prílohy č. 2 k tejto výzve.
Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

12. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky
Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č . 3 k tejto výzve. Objednávka
uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami
a úspešnou ponukou.
13. Ďalšie informácie
13.1 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, emailom, poštou.
13.2 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.
13.3 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne
zverejnená.
13.4 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.
13.5 Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku, aby si sám overil a získal všetky
potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. V takom
prípade môže kontaktovať nižšie uvedené kontaktné osoby a dohodne si termín obhliadky
individuálne, kontakt:
Ing. Katarína Ondrušová,  0960 483 100, e-mail: katarina.ondrusova@mil.sk
Ivan Floch,  0960/472 902, e-mail: ivan.floch@mil.sk
13.6 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Dôvody zrušenia zadávania zákazky
Nebola predložená ani jedna ponuka.
Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
Bola doručená len jedna ponuka.

Prílohy :
č.1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 2 listy
č.2 - prehlásenie uchádzača – 1 list
č.3 - obchodné podmienky (objednávka) – 4 listy

Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ

Príloha č. 1 k výzve č. ASM-463-4/2017
SPO – Martin
ZS Ondrašová b.č.20-trafostanica, spárovanie transformátorov
P.č.

Objekt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozsah prác a ich špecifikácia
Doplnenie uchytenia 22kV pásovín primárneho prívodu
izolátory 3ks, uchytávacia pásovina cca 7 m
Kontrola poprípade výmena transformátorového oleja

(materiál)

Vykonanie spárovania
vykonanie OP a OS
Dodávka pomocného materiálu na vykonanie prác
ZS Ondrašová Servisné práce

7.

množstvo

m.j.

1

súbor

100

L

2

ks

1

ks

1

súbor

1

súbor

j.c. (€)

poznám ka

spolu (€)

0

8.
9.
10.
11.
12.
Predpokladaná
cena

Spolu bez DPH
DPH 20% (ak zhotoviteľ nie je platcom DPH napíšte do poznámky neni
platca DPH)
Cena spolu s DPH

Pozn.
Prenos daňovej povinnosti: áno
(nehodiace sa preškrtnite)

nie

Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr.
priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta vykonania prác, zisk, atď.).

..........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Údaje uchádzača

Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................

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

Príloha č. 2 k výzve č. ASM-463-4/2017
Prehlásenie uchádzača
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve č. p. ASM-463-4/2017 na
predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákazka: „ZS Ondrašová b.č. 20 – trafostanica, spárovanie transformátorov“.

..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 3 k výzve č. ASM-463-4/2017

OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-463/2017
Počet listov: 2
Prílohy: 1

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
- riaditeľ odboru správy majetku štátu ÚCLaSMŠ

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

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960 322 836
e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

ZS Ondrašová b.č. 20 – trafostanica,
spárovanie transformátorov

Cena bez 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: spárovanie dvoch transformátorov 100kVA, čím sa zabezpečí
dodávka elektrickej energie do celého objektu, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného
v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky.
Práce bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hod.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia prác a podpísaní zápisu o odovzdaní
a prevzatí prác v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra bude predložená
objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený
povereným pracovníkom objednávateľa.
Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69
ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty, a na faktúre uvedie mimo iné aj
slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry

objednávateľovi.
Ak zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá práce 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.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba za riadne vykonané práce je 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia
prác bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa a
odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ prepraví vzniknutý odpad podľa druhu na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom túto prepravu bude
vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N
vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá
vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať
doklady (vážne listy, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad
zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
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 vystavenia 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 Stredisko prevádzky objektov Martin
zodpovedného za prevzatie prác Jilemnického 6, 036 01 Martin
a fakturáciu:
Ivan Floch,  0960/472 902, e-mail: ivan.floch@mil.sk
Termín plnenia:

do 30 kalendárnych dní od podpísania objednávky oboma
zmluvnými stranami a nadobudnutia účinnosti objednávky.

Miesto doručenia faktúry:

Stredisko prevádzky objektov Martin

Jilemnického 6, 036 01 Martin
Fakturačná adresa
objednávateľa uvedená na
faktúre

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ odboru správy majetku štátu
ÚCLaSMŠ

Príloha č. 1 k objednávke č. ASM-463/2017

Špecifikácia prác :
Predmetom zákazky je vykonať spárovanie dvoch transformátorov 100kVA, ktoré sú určené na zabezpečenie
dodávky elektrickej energie do celého objektu ZŠ Ondrašová.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich
osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní prác, ako aj zoznam techniky s uvedením
evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace
právne a technické predpisy.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len
„PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia,
vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto
zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s internými predpismi a pravidlami objednávateľa
vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom spíšu zápis
o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania prác vykoná a písomne preukáže preškolenie
svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.
Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu
majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

SPO – Martin
ZS Ondrašová b.č.20-trafostanica, spárovanie transformátorov
P.č.

Objekt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozsah prác a ich špecifikácia
Doplnenie uchytenia 22kV pásovín primárneho prívodu
izolátory 3ks, uchytávacia pásovina cca 7 m
Kontrola poprípade výmena transformátorového oleja

(materiál)

Vykonanie spárovania
vykonanie OP a OS
Dodávka pomocného materiálu na vykonanie prác
ZS Ondrašová Servisné práce

7.

množstvo

m.j.

1

súbor

100

L

2

ks

1

ks

1

súbor

1

súbor

j.c. (€)

poznám ka

spolu (€)

0

8.
9.
10.
11.
12.
Predpokladaná
cena

Spolu bez DPH
DPH 20% (ak zhotoviteľ nie je platcom DPH napíšte do poznámky neni
platca DPH)
Cena spolu s DPH

Pozn.
Prenos daňovej povinnosti: áno
(nehodiace sa preškrtnite)

nie

