MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
ÚpIA -974-5/2017-OdOTSaIKT

Výtlačok jediný.
Počet listov: 4
Prílohy: 1/1
VÝZVA
na predloženie ponuky

(Zákazka 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, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef KLIMEŠ
Telefón:
0960/317666 , Fax: 0960/312528
E-mail:
jozef.klimes@mil.sk
2. Predmet zákazky:
„Zabezpečenie účasti na Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2017 na
výstavisku BVV Brno. Poistenie vojenskej techniky a materiálu použitého ako exponáty na dobu
30.5.2017 až 2.6.2017“.
3. Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie účasti OS SR na Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2017
na výstavisku BVV Brno.
Poistenie vojenskej techniky a materiálu použitého ako exponáty na dobu od 30.5.2017 do 2.6.2017 voči
nasledujúcim rizikám:
-

krádež, odcudzenie, lúpež bez ohľadu na známky vlámania alebo ich absenciu počas celej
doby prípravy a realizácie veľtrhu,
vandalizmus spôsobený známou / neznámou osobou počas celej doby prípravy a realizácie
veľtrhu,
živel (požiar, voda, sneh, vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy) a sním spojené poškodenie
exponátov spôsobené prírodnými silami, vplyvom havárie technologických zariadení alebo
nepriamym pôsobením uvedených živlov (pád stromu, budovy, a pod.) počas celej doby
prípravy a realizácie veľtrhu.

Vojenská technika a materiál budú počas prípravných prác a otváracích hodín veľtrhu pod dohľadom
obsluhy. V čase mimo otváracích hodín výstaviska bude stráženie zabezpečené strážnou službou.
4. Druhy a množstvo poisťovaných tovarov – exponátov predmetu zákazky
Zoznam predmetných exponátov - vojenského materiálu je uvedený v prílohe č. 1.
5. Typ zmluvy:
Poistná zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 296 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
6 Poistenie je určené pre:
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Termín poistenia:
Najneskôr od 30.5.2017 – 00 hod. do 2.6.2017 - 24,00 hod
8. Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 09.05.2017 o 09.30 h.
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Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
 poštou: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Jozef Klimeš,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 osobne: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod.
a od 12:30 do 15:00 hod.
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, pred ktorú uchádzač uvedie nasledovné meno
kontaktnej osoby: Mgr. Jozef Klimeš
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom „A“ a heslom pre danú ponuku „
Poistenie IDET 2017“.
- označenie „ SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“

Názov, obchodné meno uchádzača
Adresa sídla, miesta podnikania
„A“
SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ
Heslo: „Poistenie exponátov Ministerstva obrany SR počas výstavy
IDET 2017 v Brne“
Mgr. Jozef Klimeš
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
9 Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
10 Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby poistenia exponátov počas výstavy,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie
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
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne
osvedčenú kópiu.
10.2. Opis predmetu zákazky – uchádzači predložia, špecifikáciu, presný opis poistenia exponátov
s uvedením typu poistenia, prípadne iného označenia poistenia, poistných podmienok a iných
charakteristík jednotlivých poistení uvedených v ponuke. Opis musí byť v súlade
s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1 k tejto výzve a v súlade s požiadavkami podľa bodu
3. tejto výzvy.
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11) Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
11.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby poistenia podľa bodu 10.1. tejto výzvy
11.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 10.2. tejto výzvy
11.3. Ponuku, pričom cena ponúkanej služby poistenia musí byť uvedená v menovej jednotke
EURO. Ponuku – návrh poistnej zmluvy je potrebné predložiť na všetky požadované
jednotlivé druhy tovarov – exponátov. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane
všetkých nákladov spojených s poistením uvedeným v tejto výzve.
11.4. Vzor cenovej ponuky
Návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom
na hodnotenie ponúk
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Údaje pre potreby poskytnutie služby:
(kontaktná osoba, telefón, e-mailová adresa)
1. Celková hodnota za poistenie exponátov podľa prílohy č.1
Názov
Celková suma s DPH
Celková hodnota za poistenie exponátov podľa x
prílohy č.1

Cena poskytnutej služby
exponátov.

sa rozumie cena, ktorá obsahuje všetky náklady spojené s poistením

---------------------------------------------podpis oprávnenej osoby
12) Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny.
13) Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na služby poistenia
(Poistnú zmluvu) podľa ustanovenia § 296 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov. Platba za poistenie exponátov sa uskutoční bezhotovostne na základe
vystavenej faktúry alebo vyúčtovania po riadnom uzavretí zmluvy. Faktúru alebo vyúčtovanie
k poistnej zmluve poskytovateľ služby vystaví spoločne so zmluvou. Splatnosť faktúry alebo
vyúčtovania k poistnej zmluve bude do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy po jej zverejnení
v centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Preddavky ani zálohové platby verejný
obstarávateľ nebude poskytovať.
14) Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť
informácie uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie
informácií uvedených v tejto výzve bude zverejnené na hlavnej stránke verejného obstarávateľa
www.mosr.sk na mieste zverejnenia tejto výzvy.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
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15) Informácia pre uchádzača:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona
16. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom
obstarávaní. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Informácie pre uchádzača:
16.1. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
16.2. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené
kópie dokladov v zmysle bodu 10.1. tejto Výzvy.
16.3. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu súčinnosť
verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
16.4. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
16.5. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
16.6. Náklady a výdavky spojené s predložením ponuky znáša v plnom rozsahu uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
17. Dôvody na zrušenie zadania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:
- nebola predložená žiadna ponuka
-ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy
-sa zmenili okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená
-celková hodnota poskytnutia1 predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave dňa:

. apríla 2017

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Jozef Klimeš
0960/317666
Jozef.klimes@mil.sk
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Príloha číslo:1
Počet listov:1
Zoznam poisťovaných exponátov IDET 2017 Brno
P.č.

Názov

Ev.č. / veľkosť / špecifikácia

Počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

jednotková
cena v €
103 883,00
166 296,48
15 023,25
9 973,62
182 576,36
21 800,00
4 341,13
8 339,52
50 515,50
21 801,35
15 886,90
35 536,45
31 583,22
11 853,00
2 655,51
33 346,54
12 533,59
310 495,77
48 878,98
53 766,88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ROV DV- SUGV 310
RTG - vidisco
Vodný rozstreľovač 20mm VORO PROPARMS TITAN
Vodný rozstreľovač 12,5mm VORO PROPARMS
ROV D2/Talon
Detektor VALLON VMR 3
Minohľadačka MIMID SCHIEBEL
Elektronický stetoskop (LTS-3500 D)
Endoskop OLYMPUS IPLEX FX
Spr. kľúčov pre zapaľovače Rocker Wrench
Lineárne náloživo KATANA
Detektor výb. spektrometer AHURA FDXL
ROZNETNICA DIAĽKOVÁ/RFSP 6-5XRS
Súprava vyhľadávacia
Súprava na zrkadľový prieskum TSK1
Detektor kovov do 7m FEREX
Výbava na deaktivovanie munície typ 1
DIAĽK.OVL.ZAR. D 1 DEFENDER
Pyrotechnický oblek - ťažký EOD 9
Pyrotechnický oblek - ťažký EOD 9 A

00002
0548-24FT-0708
RBMK 31008-6
RB 1008256
4-1293
45369
6106
001/09
Y903694
1320/11/08
301410300993002
FD8049
0546
us 160604
572807047
01089
912
DO-1-S4S-0502-21
05-222622
08-341449

21

Pyrotechnický rozstreľovač DE ARMER

KIT38, číslo hlavne:
90ABP382 dlhá 91ABP496
krátka

1

15 380,05

VIN: TNU790R399K000079
VIN: TNU780R59DK000305

1
1

1 979 850,00
252 429,00

22
Tatra T-815 DEKVOZ
23
Tatra T-815/7
CENA SPOLU V EURÁCH (€)

Cena spolu v €
103 883,00
166 296,48
15 023,25
9 973,62
182 576,36
21 800,00
4 341,13
8 339,52
50 515,50
21 801,35
15 886,90
35 536,45
31 583,22
11 853,00
2 655,51
33 346,54
12 533,59
310 495,77
48 878,98
53 766,88
15 380,05
1 979 850,00
252 429,00
3 388 746,10

