MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-507-1/2017-OOPS

Výtlačok jediný!
Počet listov: 6
Prílohy:
0
VÝZVA

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka na dodanie tovaru podľa §139 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba:
PhDr. Juraj Janík
Telefón:
0960/317 663
Fax:
0960/312 528
E-mail:
juraj.janik@mod.gov.sk
Predmet zákazky:
2. „Náboje do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO MP a APS“
V počte spolu 2027 ks. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35331000-3 Strelivo do strelných
zbraní a vojenské prostriedky
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie požadovaného počtu nábojov do odstreľovacej pušky (ďalej aj
„munícia“):
a. kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO MP,v počte 1001 ks
b. kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO APS, v počte 1026 ks.
Munícia je zavedená vo výzbroji OS SR.
Spoločná charakteristika munície:
Náboje sú určené pre plnenie úloh ostreľovačov útvarov OS SR. Náboje umožňujú vedenie presnej
streľby do vzdialenosti až 2000 metrov. Na túto vzdialenosť umožňujú ničenie a elimináciu ľahko
pancierovaných, alebo iných strategických cieľov.
4. Podrobná špecifikácia predmetu výzvy:
a. Náboj do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO MP (12,7 x 99
NATO)
Charakteristika:
Náboj je určený pre plnenie úloh ostreľovačov útvarov OS SR. Náboj umožňuje vedenie presnej
streľby do vzdialenosti až 2000 metrov. Na túto vzdialenosť umožňuje ničenie a elimináciu ľahko
pancierovaných alebo strategických cieľov.
Výkonnostné požiadavky:
Náboj je vybavený špeciálnou strelou FMJBT. Táto strela dosahuje veľkú presnosť a má
požadovaný účinok v cieli.
Munícia musí spĺňať nasledovné technicko-taktické parametre (TTP)
- hmotnosť strely: 600 – 950 grainov musí byť vyhotovená v zmysle platnej technickej
dokumentácie TP-VD zhotoviteľa;
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kaliber 12,7 x 99 NATO;
úsťová rýchlosť strely 800-950 m/s;
nábojnica mosadzná;
prieraznosť 11 mm pancier pri 45o na 1000 m;
fragmentácia : Ca.20 efektívnych fragmentov po zásahu 2 mm duralu;
zápalný efekt: zápalnosť JP4 a JP8;
presnosť, stupeň A, na 550 m: menej ako 15 cm;
trieda nebezpečnosti: 1.2 G;
UN kód: 0009.

b. Náboj do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO APS (12,7 x 99
NATO)
Charakteristika:
Náboj je určený pre plnenie úloh ostreľovačov útvarov OS SR. Náboj umožňuje vedenie presnej
streľby do vzdialenosti až 2000 metrov. Na túto vzdialenosť umožňuje ničenie a elimináciu ľahko
pancierovaných alebo strategických cieľov.
Výkonnostné požiadavky:
Náboj je vybavený špeciálnou strelou APS. Táto strela dosahuje veľkú presnosť a má požadovaný
účinok v cieli.
Munícia musí spĺňať nasledovné technicko-taktické parametre (TTP)
- hmotnosť strely: 600 – 950 grainov musí byť vyhotovená v zmysle platnej technickej
dokumentácie TP-VD zhotoviteľa;
- kaliber 12,7 x 99 NATO;
- úsťová rýchlosť strely 800-950 m/s;
- nábojnica mosadzná;
- prieraznosť 11 mm pancier pri 30o na 1500 m;
- presnosť, stupeň A, na 550 m: menej ako 15 cm;
- trieda nebezpečnosti: 1.2 G;
- UN kód: 0009.
5. Požiadavky na konzerváciu, balenie a poskytnuté záruky:
Muníciu požadujeme obstarať balenú v drevenom, kovovom obale alebo jeho ekvivalente.
Prepravný obal musí zabezpečovať ľahký transport a skladovanie. Výrobok musí spĺňať požadovanú
dĺžku životnosti, záruku, záručný a pozáručný servisu počas celej jeho doby životnosti. Uvedené
požiadavky musia byť súčasťou spracovanej technickej dokumentácie TP-VD zhotoviteľa.
požiadavky na záručné podmienky: požaduje sa záruka na výrobok min. 10 rokov a doba životnosti
min. 10 rokov.
Značenie: Na každom obale je označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet kusov
v balení, číslo výrobnej série, rok výroby a hmotnosť. Každý obal obsahuje i 13 miestny čiarový kód.
Pri dodaní predmetu obstarávania v množstve, v kvalite a vo vyhotovení podľa TD požadujem
dodať – protokol o výrobe, protokol o streleckej skúške, povolenie na označovanie obalu UNkódom, osvedčenie o kvalite a úplnosti, prehlásenie o zhode.
Sprievodnú dokumentáciu pri dodaní zákazky je potrebné predložiť v slovenskom jazyku. Obal je
označený identifikačným číslom látky UN, UN kódom obalu a kódom o zatriedení výbušnej látky
do príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN. Dodávka munície musí spĺňať
požiadavky STANAG-u 2953-AOP-2(C) „ Identifikácia munície “.
6. Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu:
Spolu s predmetom obstarávania bude súčasťou dodávky nasledovné dokumenty:
- Bezpečnostné opatrenia pri manupulácii, skladovaní a preprave,
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Technické požiadavky na skladovanie a prepravu s uvedením rozmerov balenia, spôsobu
paletizácie, určením hmotnosti balenia, ekvivalentu TNT na 1 ks pre jednotliové predmety
obstarávania,
Návod na bezpečné použitie výrobku,
Samostatná fotografická dokumentácia výrobku, balenia a označenia,
Rozhodnutie o zaradení výbušnej látky do príslušnej triedy nebezpeč. V zmysle odporúčaní
OSN,
Platné povolenie na označovanie obalu UN-kódom,
Osvedčenie o kvalite úplnosti,
Prehlásenie o zhode,
Telefoniké, faxové, e-mailové spojenie na dodávateľa a výrobcu.

7. Požiadavky na kodifikáciu predmetu zákazky a štátne overovanie kvality:
a) Verejný obstarávateľ požaduje overiť kodifikačné údaje. Pri novo zavádzanej technike budú
uplatnené aj požiadavky na kodifikáciu produktov, servisu a údržby obstarávaného predmetu
zákazky.
b) Verejný obstarávateľ požaduje štátne overovanie kvality:
 na predmete zmluvy bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely
obrany v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej
štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
v znení neskorších predpisov,
 výrobca /dodávateľ nemôže odovzdať predmet zmluvy bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti
produktu §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,
 dodávateľ musí dať súhlas, že môže byť vykonané štátne overovanie kvality na predmet
obstarávania,
 rozsah štátneho overovania kvality bude vykonaný v rozsahu noriem AQAP,
 dodávateľ v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej
štandardizácií, kodifikácií a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
rieši zmenovky, odchýlky a výnimky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúcich sa na produkt
prostredníctvom ÚOŠKaŠOK Trenčín,
 dodávateľ pred uzatvorením zmluvy predloží objednávateľovi technické podmienky
schválené odberateľom alebo vypracuje technické podmienky v zmysle Slovenského
obranného štandardu SOŠ 001-„Technické podmienky“.
c) požiadavka na iný spôsob preukázania kvality:
 dodávateľ ( výrobca ) musí mať certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO
9001:2015 alebo iný systém manažérstva kvality,
 pri dodávke uvedenej komodity požadujeme, aby bol dodaný certifikát o originalite výrobku
alebo vyhlásenie o zhode v zmysle § 12 odst.3 písm. a) Zákona NR SR č.264/1999.
8. Druh a množstvo:
Názov produktu
a. Náboj do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO MP
b. Náboj do odstreľovacej pušky kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50 NATO APS
Predpokladaná hodnota zákazky

m. j.

počet

ks

1001

ks

1026

52 741,67 Eur bez DPH, čo predstavuje
63 290,00 Eur s DPH
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Verejný obstarávateľ upozorňuje, že neprijme ponuku ktorá bude vyššia ako je predpokladaná
hodnota zákazky.
9. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.
Miesto dodania tovaru:
Miestom dodania predmetu zákazky je: Vojenský útvar 5728 Nováky, Duklianska 1, 972 71
Nováky.
11.
Termín dodania:
Tovar musí byť dodaný najneskôr do 22.12.2017.
12.
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26. 05. 2017 o 09:00 h. Ponuky je potrebné doručiť na
adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) pri osobnom styku:

PhDr. Juraj Janík - Ministerstvo obrany SR,
podacia stanica č.132
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Stránkové hodiny podateľne pre preberanie kuriérnych zásielok
a zásielok doručovaných osobne:
pondelok až štvrtok: od 07:30 h. do 14:30 h.
piatok 07:30 do 14:00 h.
obedná prestávka: 12:30 h. – 13:00 h.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto Výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
- označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „Náboj 50 Browning“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
13.
Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
14.
Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
14.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
14.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
14.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
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14.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
14.2 Záujemca predloží kópiu platného povolenia 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 12.9.2016 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.
14.3 Uchádzač predloží Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa normy
EN ISO 9001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal
možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné
dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými
preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými
normami zabezpečenia kvality.
15. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
15.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodať tovar podľa bodu 14.1 tejto výzvy,
15.2 Kópiu platného povolenia 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.
15.3 Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa bodu 14.3 tejto výzvy.
15.4 Cenovú ponuku vypracovanú v súlade s nižšie uvedeným vzorom:

VZOR CENOVEJ PONUKY
Návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom
na hodnotenie ponúk
Údaje o uchádzačovi:
Neskrátený názov uchádzača:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Meno štatutárneho zástupcu uchádzača:....................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
Platca DPH: ANO / NIE
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Názov

CENA

predmet obstarávania

Požado
cena za 1
sadzba vané
ks bez
DPH množst
DPH
vo v ks

Náboj do odstreľovacej pušky
kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50
NATO MP
Náboj do odstreľovacej pušky
kalibru 50 Browning -12,7 - odst. 50
NATO APS

merná
jednotka

1ks

1001

1ks

1026

cena za
predmet
zákazky
SPOLU s
DPH

Cena spolu za celý predmet výzvy s DPH - kritérium na vyhodnotenie ponúk:

(Ponúknutá cena je platná v mieste dodania.)

---------------------------------------------podpis oprávneného zástupcu
uchádzača
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v Eur s DPH.
17. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa § 409
a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Platba
za tovar sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní predmetu
zákazky v súlade so zmluvou. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi
verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
18. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného
uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov požadovaných v bode
14. 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 dodanie tovaru, zabezpečovanú podľa §139
zákona o verejnom obstarávaní, ak:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy.
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave, dňa:18.4.2017
Ing. Robert Sedlák v. r.
riaditeľ
Úradu pre investície a akvizície
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