Výtlačok jediný!
Počet listov: 5
č.p.: ÚpIA-402-14/2017-OOPS

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
( Zákazka na poskytnutie služby podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón:
0960/317 644
Fax:
0960/312 528
E-mail:
natalia.babejova@mod.gov.sk
2) Predmet zákazky:
Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS
3) Stručný opis predmetu zákazky:
Požadovaná servisná podpora, oprava, respektíve obmena sa týka sond:
Elektrochemické sondy:
NH3 (amoniak) - na všetkých dvanástich meracích bodoch (SZ 10.33 AV)
HCL (Chlorovodík) - meracie body Bratislava, Levice (SZ 10.47)
H2S (sírovodík) - merací bod Bratislava (SZ 10.48 AV)
Polovodičové chemické sondy:
CL2 (Chlór) - meracie body Bratislava, Prešov, Sereď, Trebišov, Trenčín (SZ 10.42 AV)
HCHO (Formaldehyd) - merací bod Michalovce (SZ 10.52)
CS2 (Sírouhlík) - merací bod Bratislava (SZ 10.3)
CO (Oxid uhoľnatý - merací bod Trenčín (SZ 10.31)
Radiačné (gama) sondy (RS 04):
V roku 2007 inštalované na meracích bodoch Bratislava, Rožňava, Zvolen, Žilina
V roku 2008 inštalované na meracích bodoch Sereď, Trenčín, Ružomberok, Levice, Topoľčany,
Michalovce, Trebišov, Prešov
Na radiačných (gama) sondách je nutné vykonávať revíziu (údržba, kalibrácia.....) 1x za kalendárny
rok (posledná revízia bola vykonaná v roku 2012).
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Na základe vyššie uvedeného požadujeme v prvom rade vykonanie odborného servisu a
fyzickú kontrolu všetkých 12-tich meracích bodov; softvérový servis informačného systému
v posádke Trenčín, ktorý je súčasťou stacionárneho prijímacieho a vyhodnocovacieho
strediska ARIS-u, a na základe týchto obhliadok určí vybraná firma konkrétne špecifikácie –
rozsah opráv, revízií, potrebu obmien jednotlivých sond ako aj finančnú nákladovosť a časovú
náročnosť vykonania konkrétnych činností.

4) Druh a množstvo:
Predpokladaná hodnota zákazky:

je 33 333,33 € bez DPH (40 000,00 € s DPH)

Výmena a kontrola 23. chemických sond. Kontrola funkčnosti celého systému (softvér a
hardvér) vrátane zberného strediska v Trenčíne (VÚ 1717 Trenčín) 2 ks VÚ 1101
Trebišov, 2 ks VÚ 1102 Michalovce, 2 ks VÚ 1018 Prešov, 1 ks VÚ 1090 Topoľčany, 3 ks VÚ
7945 Rožňava, 1 ks VÚ 1717 Trenčín, 2 ks VÚ 1049 Sereď, 1 ks VÚ 3030 Zvolen, 1 ks VÚ
2790 Žilina, 2 ks VÚ 2207 Levice, 1 ks VÚ 1115 Ružomberok, 5 ks MO SR Bratislava.
5) Typ zmluvy:
Rámcová dohoda na roky 2017 až 2020 zadaná verejným obstarávateľom.
6) Miesto poskytnutia služby, osoba zodpovedajúca za prevzatie predmetu zákazky:
VÚ 1717 Trenčín, M. Rázusa 7, 911 27 Trenčín
VÚ 1049 Sereď, Kasárenská 1005/54, 926 01 Sereď
VÚ 7945 Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
VÚ 1115 Ružomberok, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
VÚ 2207 Levice, Šafárikova 9, 934 01 Levice
VÚ 1018 Prešov, Nám. Legionárov 4, 080 01 Prešov
VÚ 1101 Trebišov, Ul. kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
VÚ 1102 Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
VÚ 1090 Topoľčany, Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany
VÚ 2790 Žilina, Rajecká cesta 2836, 010 01 Žilina
VÚ 3030 Zvolen, Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen
VÚ 1010 Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
osoba zodpovedajúca za prevzatie predmetu zákazky:
npor. Ing. Jana GAŠPARECOVÁ, Vojenský útvar 7945 Rožňava – odlúčené pracovisko
Trenčín, email: jana.gasparecova@mil.sk, tel. 0960 338991
7) Termín poskytnutia služby:
Najneskôr do 30.06.2017 v roku 2017 a do 30.11 v príslušnom kalendárnom roku v rokoch
2018 až 2020.
8) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.04.2017 o 08,30hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
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a) poštou:

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

b) pri osobnom styku:

Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica č.132
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Po-Št. od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Pia. od 07:30 hod. do 14:00 hod.
Obedná prestávka: 12:30 do 13:00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať nasledovné údaje:
 Adresu uchádzača: názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania
 Označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom: „A“
 Označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
 Označenie heslom pre danú cenovú ponuku:
„Stredisko PVS ARIS“

9) Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
10) Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby 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;
10.2. platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie
o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov
obranného priemyslu má byť zapísané VM 7 g)., vydané Ministerstvom hospodárstva SR
v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva hospodárstva
SR 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.
Všetky doklady je potrebné predkladať v slovenskom prípadne v českom jazyku alebo úradne
preložené. V prípade kópií, pri podpise zmluvy aj úradne overené alebo originály.
11) Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
11.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 10.1. a platné povolenie na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu 10.2. tejto výzvy.
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11.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena poskytnutej
služby musí byť uvedená v menovej jednotke EURO vrátane DPH.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s poskytnutím služby v požadovaných miestach vrátane nákladov na dopravu. Ak uchádzač
nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽ DPH“. Ak sa uchádzač
v priebehu plnenia rámcovej dohody stane platiteľ DPH, verejný obstarávateľ nebude na
túto skutočnosť prihliadať.
Cenová ponuku musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené
originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy bez DPH
(maximálne na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH.
c) navrhovaná zmluvná cena v zmysle tejto výzvy za predmet zákazky vrátane 20%
DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
„VZOR“ cenovej ponuky na predmet zákazky:

Cenová ponuka
Neplánované opravy a ošetrenia, Stredisko PVS ARIS
P.č.

Cena

1

Cena za 1 normohodinu prác

Cena bez
DPH v €

Cena s DPH
v€

Cena celkom s
DPH 20% v €

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa, súvisiace s plnením predmetu zákazky
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v tejto výzve, vrátane
dopravy.

Kontaktné údaje
Uchádzač
Adresa
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
E-mail

...................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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12) Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH.
13) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky rámcovú dohodu
z ktorej sa budú uzatvárať objednávky. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe
vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa
jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.

14) Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného
obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10.1.
tejto Výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu 8 tejto výzvy
bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 139 zákona
o verejnom obstarávaní, ak:
 nebola predložená žiadna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 139 zákona o verejnom
obstarávaní, ak:
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
 celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
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