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Č. p.: ÚpIA-403-3/2017-OOTSIT
Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na dodanie tovaru podľa § 117 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:
Romana Pinterová
Telefón:
0960/317 642,
E-mail:
romana.pinterova@mod.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mosr.sk
2. Predmet zákazky:
Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov
Stručný opis predmetu zákazky: Identifikačné štítky – známka identifikačná pre profesionálnych
vojakov - viď. Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35123400-6
4. Predpokladané množstvo zákazky: 3 584 ks pre rok 2017 až 2020
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 998,72 EUR bez DPH.
6. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ uzatvorí na základe výsledku tejto súťaže na celý predmet zákazky Rámcovú
dohodu (ďalej len “dohoda“). Konkrétne zákazky na dodanie tovaru (objednávky) na základe tejto
dohody bude možné zadávať v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto dohode. Podrobná
špecifikácia predmetu objednávky bude uvedená v jednotlivých objednávkach , ktoré budú
vyhotovené priebežne počas kalendárneho roka (na základe vzniknutých potrieb kupujúceho) a to
minimálne 4x počas roka.
7. Miesto dodania:
Dodanie predmetu zákazky do miesta dodávky: Personálny úrad OS SR, Demänová 393, 031 01
Liptovský Mikuláš.
8. Rozsah ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky vo formáte uvedenom v Prílohe č. 1 a dokumenty uvedené
v bode 12. tejto výzvy. Predložená ponuka musí byť konečná vrátane dopravy a všetkých ostatných
nákladov spojených s dodaním tovaru.
9. Termín dodania
Rok 2017 – 2020. Požadovaný termín dodania tovaru predmetu zákazky v nasledujúcich rokoch
počas platnosti zmluvného vzťahu bude upresňovaný v písomných objednávkach.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do: 19. 04. 2017 do 09:00 hod. v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov“ NEOTVÁRAŤ“. V predloženej cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania.
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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.
11. 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“.
11.1. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
12. Podmienky účasti
Pre splnenie podmienok účasti uchádzači predložia nasledovné doklady a dokumenty:
12.1. Platný doklad oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru predmetu zákazky, v ktorom musí byť
zapísaný predmet zákazky, ktorým môže to byť:
12.1.1. Aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
12.1.2. Aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
12.1.3. Iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
12.2. Prehlásenie uchádzača, že dodá návrh kodifikačných údajov v súlade so zákonom č. 11/2004
Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom.
12.3. 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.
12.4. Uchádzač predloží podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky v súlade s požiadavkami
uvedenými v opise predmetu zákazky Príloha č. 2 v slovenskom alebo českom jazyku.
12.5. Záručné a pozáručné podmienky - minimálne 24 mesiacov.
12.6. Uchádzač predloží 1 súpravu vzorky. Predkladaná vzorka musí byť označená akreditovanými
skúšobnými laboratóriami priamo na vzorke s vyznačením čísla certifikátu (označenie nie na
obale) z dôvodu zabezpečenia identity vzorky s predkladanými výsledkami skúšok
a certifikátmi. Označenie musí byť pripevnené tak, aby ho nebolo možné bez porušenia
zameniť. Vzorky musia zodpovedať popisu predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č. 2 a opisu
technických, kvalitatívnych a materiálových parametrov.
13. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
13.1. kópiu dokladu o oprávnení dodať tovar podľa bodu 12.1. tejto výzvy a ostatné doklady podľa
bodov 12.2. až 12.6. tejto výzvy.
13.2. cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1, pričom cena dodania tovaru
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru v mieste dodania. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač
v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto
skutočnosť prihliadať.
13.2.1. Cenová ponuka 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).
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13.2.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie bez DPH
(maximálne na dve desatinné miesta).
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
14.1. Vyhodnocovaná bude iba ponuka, ktorá splní podmienky účasti podľa bodu 12. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za predmet zákazky v EUR
s DPH ak uchádzač súčasne splnil požadované zadané technické parametre.
14.2. Vzor cenovej ponuky –– viď. Príloha č. 1.
15. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
15.1. Dodanie tovaru bude realizované na základe písomnej objednávky, pričom objednávateľom
bude Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
15.2. Platba za dodanie predmetu zákazky sa uskutoční bezhotovostne po prevzatí dodávky tovaru na
základe správne vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený dodací
list. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Preddavky sa nebudú
poskytovať.
15.3.Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku.
15.4.Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
 Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy
 Nedostal ani jednu ponuku
15.5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
 Sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva vyhlásená
 Celková hodnota dodania tovaru predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

V Bratislave dňa:

. apríla 2017

Spracovala: Romana PINTEROVÁ
Súhlasí:

Ing. Viliam KAMODY

Súhlasí:

Ing. Branislav CHLEBANA

Vzal na vedomie

. apríla 2017
Ing. Robert Sedlák
riaditeľ
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Príloha č. 1
ÚpIA-403-3/2017-OOTSIT
Počet listov: 2/5
VZOR CENOVEJ PONUKY
Cenový návrh k uzatvoreniu zmluvy požadujeme predložiť v nasledujúcom formáte:
1. Predmet zákazky: Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov),
Navrhovateľ :
Adresa, sídlo :
Kontakt: tel. číslo: .......................... e-mail: ....................
Štatutárny zástupca :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
1. Cenová ponuka na predmet zákazky: Známka identifikačná pre profesionálnych
vojakov

P. č.

Názov tovaru
v súlade s opisom
tovaru

Jednotková cena
bez DPH v EUR

A

B

C

Množstevný
Výška Jednotková cena
koeficient
DPH
v EUR
( počet
v EUR pri
s DPH
jednotiek pre
sadzbe
rok 2017 –
DPH
2020)
.......%
D
E
F

Známka identifikačná
1. pre profesionálnych
vojakov

Cena s DPH za určený
počet jednotiek

G (E x F)

3 584

Cena celkom s DPH za určený počet jednotiek ( množstevný koeficient) v EUR

Špecifikácia predmetu zákazky:
- doplní navrhovateľ
Záručné podmienky:
- doplní navrhovateľ
Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky
„Známka identifikačná pre profesionálnych vojakov“
Zloženie súpravy:
- Známka identifikačná s gumovou ochranou okrajov
- Retiazka ku známke identifikačnej kratšia
- Retiazka ku známke identifikačnej dlhšia

2 ks
1 ks
1 ks

Známka identifikačná s gumovou ochranou okrajov
Obsahuje: - meno a priezvizko
- rodné číslo
- krvná skupina
- označenie štátnej príslušnosti
Vyhotovenie: -údaje sú napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy bez diakritiky
Rozmery: - dĺžka 50 mm
- šírka 28 mm
- hrúbka 1 mm
- priemer otvoru pre retiazku 6 mm
Materiál – antikorózna žiaruvzdorná oceľ STN 41 7255, materiál zdravotne vyhovujúci hygienickým
normám na priame nosenie na tele, pri styku s potom neoxidujúci.
Úprava – údaje na známke sú vyhotovené razením, alebo technológiou umožnujúcou čitateľnosť
osobných údajov aj po deformácii, povrchovom poškodení alebo po oxidácií spôsobenej vysokou
teplotou. Povrch je hladký, s drsnosťou povrchu max. Ra-1,6, bez náteru, morenia alebo inej
chemickej úpravy, so zrazenými ostrými hranami a zaoblenými rohmi. Známka identifikačná je
opatrená gumovou ochranou okrajov.
Retiazka ku známke identifikačnej
Rozmery kratšej retiazky:
- dĺžka 120 mm
- priemer 2,4 mm
Rozmery dlhšej retiazky:
- dĺžka 670 mm
- priemer 2,4 mm
Materiál – antikorózna žiaruvzdorná oceľ STN 41 7241, materiál zdravotne vyhovujúci
hygienickým normám na priame nosenie na tele, pri styku s potom neoxidujúci.
Úprava retiazky – Povrch retiazky je hladký, nepoškodzujúci pokožku. Retiazky sú spájané
spojovacím prvkom, ktorého konštrukcia umožnuje roztvorenie retiazky v prípade škrtenia či už
úmyselného alebo spôsobeného úrazom.
Údaje na známky identifakačné predloží Personálny úrad OS SR po podpísaní zmluvy priamo
dodávateľovi minimálne 90 dní pred termínom plnenia.
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ZNÁMKA IDENTIFIKAČNÁ PRE PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

1 ks retiazka 67 cm
1 ks retiazka 12 cm
2 ks známka identifikačná
* kótované v milimetroch
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