ÚpIA-455-04/2017 – OOVS

Bratislava 06. apríl 2017
Výtlačok:
jediný
Počet listov:
5
Prílohy:
1/1

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 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,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
3084 5572
Kontaktná osoba:
Nora URBANOVÁ
Telefón:
0960/317 696
E-mail:
nora.urbanova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:
Vykonanie nálezových opráv a predpísaných prác meteostaniciach stanice GFS3000.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50430000-8
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú nálezové opravy a predpísané práce na meteostaniciach GFS3000
podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy.

3.

Druh a množstvo:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý
požadovaný predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 666,67 EUR bez DPH.

4.

Typ zmluvy:
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

5.

Miesto poskytnutia služby:
Vojenský útvar 4977 Sliač, ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač

6.

Termín plnenia predmetu zákazky:
Do 30.11.2017
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7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku
na predmet zákazky v rozsahu ceny za hodinu služby a ceny za km dopravy na miesto
poskytnutia služby.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.04.2017 o 09:00 hod.
Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej
ponuky na adresu verejného obstarávateľa:
a)

poštou:

b) osobne:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície, Nora URBANOVÁ
Kutuzovova 8
832 4 7 Bratislava,
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Podacia stanica 132
Pondelok až štvrtok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod
Piatok
od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.,
tel. 0960/313 165, 0960/313 166

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto Výzvy do samostatnej nepriehľadnej obálky.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená údajmi:
 adresa verejného obstarávateľa,
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
 označenie „CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ!"
 heslo
„OPRAVY - GFS3000“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.
9.

Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba
cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve
a predložili cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej
v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
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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. Kópiu dokladu preukazujúci odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na
poskytnutie služby predmetu zákazky, napr. certifikát alebo autorizácia na
vykonávanie služby predmetu zákazky.
10.3. aspoň jeden z uvedených dokladov preukazujúci spôsobilosť organizácie na
vykonanie predmetu zákazky:
10.3.1. povolenie (resp. iný ekvivalentný doklad) o spôsobilosti organizácie na
vykonávanie prác v prospech MO SR vydaného Úradom vojenského
letectva MO SR, alebo predloží listinne zdokumentovaný proces
Dopravného úradu SR, ktorý bol vykonaný Leteckými prevádzkovými
službami, š .p. alebo ekvivalent uvedených dokladov,
10.3.2. doklad preukazujúci spôsobilosť organizácie v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1108/2009, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie ES č. 216/2008 a vykonávacím nariadením komisie
ES č. 1035/2011,
10.3.3. doklad o oprávnení predávať a realizovať údržbu produktov ako sú
systémy včasného varovania pred námrazou a zariadení na postrekovanie
ciest vydaného výrobcom zariadenia GFS 3000 Boschung Mecatronic
AG, Švajčiarsko

11.

Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne:
11.1. kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby predmetu zákazky podľa bodu
10.1. tejto výzvy.
11.2. kópiu dokladu preukazujúci odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na
poskytnutie služby predmetu zákazky, napr. certifikát alebo autorizácia na
vykonávanie služby predmetu zákazky podľa bodu 10.2. tejto výzvy.
11.3. Povolenia (resp. iný ekvivalentný doklad) o spôsobilosti organizácie podľa bodu
10.3. tejto výzvy.
11.4. cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena
poskytnutej služby musí byť uvedená v menovej jednotke EUR
11.4.1. 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,
11.4.2. cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača,
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade
oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať priloženou úradne
overenou kópiou plnomocenstva).
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Vykonanie nálezových opráv a predpísaných prác
meteostanice GFS3000“
Uchádzač :
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
P.č.

Nálezové servisné opravy

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR s DPH

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR s DPH

Cena za 1 hodinu prác mimo sobôt,
nedieľ a sviatkov
Cena za 1 hodinu prác počas sobôt,
nedieľ a sviatkov

1.
2.
P.č.

Doprava

3.

Cena za 1 km dopravy

Cena celkom v € s DPH celkom (r.
1+2+3)

Dátum:
..................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 11.4.2. tejto
výzvy.
12.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10 tejto
výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR
s DPH, ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto
výzvy.

13.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle ustanovenia § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a poskytnutie služby bude realizované na základe písomnej objednávky, pričom
objednávateľom bude Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne 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.
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14.

Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného
uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
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 na poskytnutie služby, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie
služby, ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje
finančný limit verejného obstarávateľa

S úctou
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ
Výtlačok č. 1 - pre spis
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Príloha č. 1 k Výzve
Počet listov: 1/1

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Objednávky sa budú vystavovať v priebehu roku 2017 podľa aktuálnych potrieb, resp.
pri vzniku porúch. Poskytovateľ nemá právny nárok na vystavenie objednávok na vykonanie
opráv. Vystavovanie objednávok bude závisle výlučne od potrieb objednávateľa a len do výšky
prideleného limitu podľa bodu 3 – predpokladaná hodnota zákazky.
Nálezové opravy sa budú vykonávať na:
PC na stredisku - (3x pracovné PC stanice vo Vojenskom útvare 4977 Sliač: budova
č. 26 u náčelníka letiskového zabezpečenia, budova č. 26 u veliteľa hotovostnej jednotky
ZÚL (zimná údržba letiska), na veži TWR – stanovisko METEOR)
Samotných zariadeniach*.
*rozmiestnenie zariadení vo vojenskom útvare 4977 Sliač.
1.
2.
3.
4.

Stojánka lietadiel PoSy (pohotovostný systém): sonda ARCTIS v.č. 04844, sonda
BOSOII v. č. 03593,
Juh:
sonda ARCTIS v .č. 04797, sonda BOSOII v.č. 03640,
Stred:
sonda ARCTIS v. č. 04808, sonda BOSOII v.č. 03641,
Sever:
sonda ARCTIS v .č. 04793, sonda BOSOII v.č. 03621.
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