MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚpIA-530-7/2017-OOPS

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba:
Alžbeta Kostková
Telefón:
0960/317 639
E-mail:
alzbeta.kostkova@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:
Náboj značkovací 9 MM FX červený, náboj značkovací 9 MM FX modrý.
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
4. Predpokladané množstvo predmetu zákazky:
Uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
12 000,00 Eur s DPH.
6. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
7. Miesto dodania:
Vojenský útvar 5728 Nováky/Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, 972 71 Nováky.
8. Termín dodania:
Do 29. septembra 2017.
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do 09:00 hod. dňa 18.04.2017 v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „Náboje značkovacie FX“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženej cenovej
ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky predložené po uplynutí
lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.
Uchádzač ponuku doručí na adresu:
a) Poštou: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
b) Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava , v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod.
do 14,00 hod.
10. Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti
vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba
ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy –
,,Vzor cenovej ponuky“. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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11. Podmienky účasti:
11.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikať s predmetom zákazky v origináli alebo úradne
overenej kópii, ktorým môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
11.2. Prehlásenie uchádzača, že umožní vykonanie štátneho overovania kvality a dodá návrh
kodifikačných údajov v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii,
kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení
neskorších predpisov v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom.
11.3. Uchádzač predloží Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa
normy ISO 9001 (9001:2015) alebo iný systém manažérstva kvality v origináli alebo
v úradne osvedčenej kópii. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
11.4. Uchádzač predloží Certifikát o originalite výrobku alebo vyhlásenie o zhode v zmysle § 12
ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 – originál alebo úradne overenú kópiu.
11.5. Uchádzač predloží platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií
výrobkov obranného priemyslu má zapísané najmenej VM-3) vydané MH SR v zmysle
Zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2016 z 12.09.2016, ktorým sa vydáva zoznam
výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o
obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11.6. Cenová ponuka vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy za predpokladané množstvo
tovaru predmetu zákazky, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej
jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov
spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy. 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).
12. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály požadované
v bodoch 11.1. až 11.6. tejto výzvy.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 11. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za dodanie celého požadovaného
predmetu zákazky.
14. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa
ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
- dodávateľ nemôže odovzdať tovar bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti tovarov v súlade s §
16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní
kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe
správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
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- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.
15. Ďalšie informácie:
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný dodať tovar
v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,
- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
a) nebola predložená žiadna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
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Príloha č. 1
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Technické požiadavky:
kaliber:
hmotnosť projektilu:
materiál projektilu:
materiál nábojnice:
značkovací komponent:
jasné farby:
priemerná rýchlosť pri 21°C:
presnosť pri 21°C:
energia (pri 3,5 m):
veľkosť (ks):
hmotnosť (ks):
náplň zápalky:
hmotnosť pohonnej zlože:
teplotný rozsah použitia:
hladina hluku (1 m):
max. tlak v spaľovacej komore:

9 x 19 mm,
0,5 g,
plast,
mosadz,
netoxický, vodou rozpustný,
červená, modrá,
od 110 do 170 m/s,
na vzdialenosť 7,5 m rozptyl max. 15 cm,
od 3,0 od 5,6 joulu,
28 mm,
4,5 g,
typ 20 miligramov/CCI 500,
typ 15,5 miligramov/WPR 289,
od -8°C do +40°C,
cca 136 dB,
od 8 000 do 10 000 PSI.

Značenie:
Na každom obale je označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet kusov v balení,
číslo výrobnej série, rok výroby a hmotnosť.
Obal z dreva, kovu, plastu alebo kartónu zabezpečuje ochranu munície proti mechanickému
poškodeniu a bezpečnú manipuláciu.
Obal je označený UN kódom a kódom o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy
nebezpečnosti.
Dodanie:
Dodávka munície musí spĺňať požiadavky STANAG-u 2953-AOP-2(C) „Identifikácia munície“.
Sprievodnú dokumentáciu pri dodaní tovaru je potrebné predložiť v slovenskom jazyku.
Spolu s tovarom budú dodané v slovenskom jazyku (v tlačenej podobe 3x a v elektronickej
podobe -CD/DVD nosiči 3x – formát pdf, samostatné obrázky formát .jpg):
- bezpečnostné opatrenia pri manipulácií, skladovaní a preprave,
- technické požiadavky na skladovanie a prepravu s uvedením rozmerov balenia, spôsobu
paletizácie, určením hmotnosti balenia, ekvivalentu TNT na 1ks pre jednotlivé predmety
obstarania,
- návod na použitie tovaru,
- samostatná fotografická dokumentácia výrobku, balenia a označenia,
- platné povolenie na označovanie obalu UN-kódom s platnosťou minimálne 36 mesiacov od
dátumu dodania,
- rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle
odporúčaní OSN,
- osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu,
- prehlásenie o zhode,
- protokol o výrobe, protokol o technickej a streleckej skúške vystavený autorizovanou osobou,
- telefonické, faxové, e-mailové spojenie na dodávateľa a výrobcu.
- požadovaná záruka minimálne 2 roky so spoľahlivosťou výrobku minimálne 98 %
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Požadované vlastnosti z hľadiska vplyvu na životné prostredie:
Štandardné ako u bežnej munície tohto druhu

VZOR CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka na predmet zákazky:
,,Náboje značkovacie FX“
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
Kontaktná osoba: ....................................................
Tel., fax, e-mail:.......................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................
IBAN: ......................................................................
P.
Predmet zákazky
č.
1. 9 MM FX ČERVENÝ
2. 9 MM FX MODRÝ
CENA CELKOM

Cena ks/
bez DPH v €

Cena ks/
s DPH v €

Predpokladaný
počet ks
5 000
5 000

Cena spolu
s DPH v €

-----------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
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