Č. p.: ÚpIA-705-07/2017-OOVS
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 139 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:
30845572
Kontaktná osoba:
Nora URBANOVÁ
Telefón:
0960/317 696
E-mail:
nora.urbanova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

„Kurzy pre technikov a operátorov pracovných staníc LETVIS“

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 80500000-9
3.

Druh a množstvo:
Vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu odbornej spôsobilosti pre
príslušníkov vzdušných síl, podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky
uvedeného v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:

do 41 666,67 EUR bez DPH

Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

4.

Typ zmluvy:

5.

Miesto poskytnutia služby: Miestom plnenia kurzu je miesto stanovené dodávateľom
v jednom z miest v rámci Slovenskej republiky, resp. Českej republiky vzhľadom
na jazykovú bezbariérovosť

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. novembra 2017

7.

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

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 16.06.2017.
Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
 adresu verejného obstarávateľa
 adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „ CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „Kurzy LETVIS“
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Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej
ponuky na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície - Nora URBANOVÁ
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava,
b) osobne:

Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni
od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

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.
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 podľa Prílohy č. 2 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.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov/povolení:
10.1.
o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
10.2.
preukazujúcich odbornú a technickú spôsobilosť, potrebnú na uskutočnenie služby
požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo autorizácia na vykonávanie
uvedenej služby,
10.3.
Osvedčenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydaným Odborom
štátnej správy vo vojenskom letectve, alebo uznané doklady vydané príslušnými
orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie,
10.4.
Čestné prehlásenie, že uchádzač umožní Úradu vojenského letectva MO SR pre
potreby Ministerstva obrany SR vykonať overenie spôsobilosti fyzických osôb
a právnických osôb, ktoré predložili požadované doklady,
10.5.
na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie o povolení
obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov
obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 15), 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 Opatrením 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.
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11. Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa bodu 11.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).
11.1.
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky -– v zmysle bodu 11.2 Vzor cenovej ponuky
(cena zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním kurzu (výcviku), t. j. doprava
v rámci prebiehajúceho školenia, napr. presun z učebného centra a späť, vydanie
certifikátu/osvedčenia a iné).
Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť
konečná a úplná. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade
oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou
plnomocenstva).
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.
11.2.

Vzor cenovej ponuky:

„Kurzy pre technikov a operátorov pracovných staníc LETVIS“
“
Uchádzač:

.......................................................

Adresa, sídlo:

.......................................................

IČO:

.......................................................

IČ DPH:

.......................................................

Štruktúra cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2

Dátum:
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12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10 tejto výzvy.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena za kurzy v EUR s DPH
(ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.
13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
13.1.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu
na vykonanie kurzu podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
13.2.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne po riadnom poskytnutí
služby v termíne podľa bodu 6. tejto výzvy na základe vystavenej faktúry. Požaduje
sa, aby poskytovateľ vystavil faktúru bezodkladne po ukončení kurzu, najneskôr do
15.12.2017 a zaslal ju na adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená po
uzatvorení zmluvy. Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený protokol
o poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Preddavky sa neposkytujú.
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, alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak

nebola predložená žiadna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,

celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
S pozdravom
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ
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Príloha č. 1
Počet listov: 3

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
Vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu odbornej spôsobilosti pre príslušníkov vzdušných síl.
KURZY PRE TECHNIKOV A OPERÁTOROV pracovných staníc LETVIS
1)
technik – základný,
2)
technik – základný plrb,
3)
technik – nadstavbový,
4)
technik – administrátorský,
5)
operátor LETVIS pre letiská,
6)
operátor LETVIS pre kvrps,
7)
operátor LETVIS pre SAR.

1)

ZÁKLADNÝ KURZ PRE TECHNIKOV pracovných staníc LETVIS
Požadované trvanie kurzu: 10 pracovných dní u dodávateľa
Požadovaný obsah výučby:
Spracovanie a šírenie informácií RL, MRI, SCAN, FDP v systéme LETVIS vzájomné
väzby server/server a server/klient pracovných staníc LETVIS,
Používané HW komponenty, funkcie jednotlivých staníc LETVIS,
Počítačové siete používané v systéme LETVIS, technické komponenty LAN a WAN
systému LETVIS, a ich konfigurácia a inštalácia,
Použité operačné systémy v zariadeniach LETVIS – inštalácia a konfigurácia. Inštalácia
z inštalačného servera (IS) a jumpstart servera (JS) – OS LINUX, OS SOLARIS,
Pracovné stanice LETVIS FDP/OPL/IDD – popis a konfigurácia,
Pracovná stanica RJCO, DO vysielač, rozvádzač MORAD,
Pracovná stanica LETVIS MON/ARCH – popis a konfigurácia,
Pracovné stanice LETVIS RDD, REP – popis a konfigurácia,
Pracovná stanica LETVIS EXT – popis a konfigurácia,
Pracovná stanica LETVIS URDI a MST – základný popis, konfigurácia,
Pracovná stanica LETVIS SUP a IS – základný popis, konfigurácia,
Ostatné technické prostriedky a použité riešenia UPS, hodiny UTC a časová
synchronizácia, HW Switch, NTP, DHCP.

2)

ZÁKLADNÝ KURZ PRE TECHNIKOV pracovných staníc LETVIS – plrb
Požadované trvanie kurzu: 5 pracovných dní u dodávateľa
Požadovaný obsah výučby:
Spracovanie a šírenie informácií RL, MRI, SCAN, FDP v systéme LETVIS, vzájomné
väzby server/server a server/klient pracovných staníc LETVIS,
Používané HW komponenty, funkcie jednotlivých staníc LETVIS,
Počítačové siete používané v systéme LETVIS, technické komponenty LAN a WAN
systému LETVIS, a ich konfigurácia a inštalácia,
Použité operačné systémy v zariadeniach LETVIS – inštalácia a konfigurácia. Inštalácia
z inštalačného servera (IS) – OS LINUX,
Pracovné stanice LETVIS RDD – popis a konfigurácia,
Pracovná stanica LETVIS URDI – základný popis, konfigurácia,
Ostatné technické prostriedky a použité riešenia UPS, hodiny UTC a časová
synchronizácia, HW Switch, NTP, DHCP.
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3)

NADSTAVBOVÝ KURZ PRE TECHNIKOV pracovných staníc LETVIS
Požadované trvanie kurzu: 10 pracovných dní u dodávateľa
Požadovaný obsah výučby:
Pracovná stanica LETVIS SUP, IS a JS – inštalácia pracovných staníc LETVIS, ich
konfigurácia, príprava na inštaláciu, doinštalovanie modulov do staníc RDD, možnosť
diaľkovej správy systému a vytváranie záloh na lokálny a vzdialený server
Pracovná stanica LETVIS RDD (TWR, RSP) – ovládanie aplikácie RDD, online
a offline konfigurácia (prejsť obsah všetkých lokálnych konfiguračných súborov,
možnosť konfigurácie zo servera CRVO, konfigurácia komunikácie zo servermi – FDP,
MST, NTP, Local Radar – RAW video, Local Tracker a kontrola prechodu tejto
informácie)
Pracovná stanica LETVIS RDD (TWR, RSP) – praktické vykonanie inštalácie
a konfigurácie, možnosti nastavenia stanice po sieti – praktické precvičenie
Inštalácia modulu REP na pracovnú stanicu LETVIS RDD – konfigurácia (online
a offline konfigurácie, kontrola správnosti komunikácie pripojenia MON, DSR, DSR
Netplayer)
Pracovná stanica LETVIS RDD/REP – inštalácia tlačiarne a tlačového servera,
nastavenie výstupov z nahrávok, ich konečná úprava a tlač nahrávky, možnosti
zálohovania
inštalácií
IS
a JS, praktické vykonanie záloh a obnovy, nastavenie pracovnej stanice LETVIS RDD,
správa mapových podkladov a ich aktualizácia
Pracovná stanica LETVIS MON a ARCH – inštalácia a ovládanie, kontrola správnej
činnosti a prechodu informácií, praktická inštalácia, online a offline konfigurácia (obsah
všetkých lokálnych konfiguračných súborov, použitie logov a výpisov, chybné hlásenia,
zálohy, konfigurácia napaľovania, manuálne napaľovanie konfigurácia komunikácie pre
DSR, DSR Netplayer, RDD/REP nastavenie IP pre DSR, DHCP server – nastavenie
a priradenie IP pre DSR Netplayer
Pracovná stanica LETVIS MON–DSR – princíp zápisu a prepisu informácií na DSR
(logická kruhová schéma) nastavenia parametrov na DSR po pripojení nových kanálov,
konfigurácia zdrojov na nahrávanie ich kontrola kvality nahrávok, synchronizácia z HJC
cez COM port, nastavenia NTP servera (spustenie NTPd, konfigurácia NTPd, kontrola
funkčnosti synchronizácie z HJČ a funkčnosti NTP servera, synchronizácia DSR
Pracovná stanica LETVIS URDI a FDP/repl – inštalácia a konfigurácia vlastnej
aplikácie, portov, konverzná schéma Local Tracker, kontrola stavu zdrojov, diagnostiky,
zálohovanie schém, obnova zo zálohy, možnosti logovania,
Pracovná stanica LETVIS FDP/OPL/IDD – inštalácia a konfigurácia (online, offline),
obsah všetkých lokálnych konfiguračných súborov, možnosti konfigurácie zo Servera
CRVO, konfigurácia komunikácie zo serverom FDP, kontrola prechodu tejto informácie,
tvorba logov, možnosti zálohovania, možnosti obnovy zo zálohy, možné výstupy
informácie, konfigurácie NTP – synchronizácia z HJC cez COM port, nastavenie NTP
servera (spustenie NTPd, konfigurácia NTPd, kontrola funkčnosti synchronizácie z HJČ
a funkčnosti NTP servera.

4)

ADMINISTRÁTORSKÝ KURZ PRE TECHNIKOV pracovných staníc LETVIS
Požadované trvanie kurzu: 5 pracovných dní u dodávateľa a 2 pracovné dni na stanovišti
Požadovaný obsah výučby:
Konfigurácia (online, offline), inštalácia, vzdialená správa, vytváranie záloh na lokálny
a vzdialený server, synchronizácia a vzájomné väzby server/server a server/klient pracovných
staníc LETVIS:
FDP server,
SIM server,
RC server,
Link1 server,
ISP convertor,
MST server,
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-

JS – Jumpstart server,
IS – Inštalačný server,
HD track,
LETVIS SUP,
NTP server,
LETVIS URDI,
Práca vo virtuálnom prostredí VM WARE,
SunRay server.

5)

KURZ PRE OPERÁTOROV pracovných staníc LETVIS – letiská
Požadovaný obsah výučby:
Spracovanie a šírenie informácií RL, SCAN, FDP v systéme LETVIS,
Popis prostredia LETVIS RDD,
Nastavenie pracovnej stanice LETVIS RDD, vytváranie mapových podkladov,
Praktické operácie na stanici LETVIS RDD,
LETVIS RDD/REP popis prostredia, praktické práce na stanici LETVIS RDD/REP,
Popis prostredia LETVIS FDP (OPL),
Praktické operácie na stanici LETVIS FDP (OPL),
Popis prostredia LETVIS PAR (len pre školenie operátorov LETVIS RDD),
Praktické operácie na stanici LETVIS PAR (len pre školenie operátorov LETVIS RDD).

6)

KURZ PRE OPERÁTOROV pracovných staníc LETVIS – kvrps
Požadovaný obsah výučby:
Spracovanie a šírenie informácií RL, SCAN, FDP v systéme LETVIS,
Popis prostredia LETVIS RDD,
Nastavenie pracovnej stanice LETVIS RDD, Mapy, body,
Praktické operácie na stanici LETVIS RDD,
LETVIS RDD/REP popis prostredia, praktické práce na stanici LETVIS RDD/REP,
Popis prostredia LETVIS FDP (OPL),
Praktické operácie na stanici LETVIS FDP (OPL).

7)

KURZ PRE OPERÁTOROV pracovných staníc LETVIS SAR
Požadované trvanie kurzu: 3 pracovné dni u dodávateľa
Požadovaný obsah výučby:
Spracovanie a šírenie informácií RL, SCAN, FDP v systéme LETVIS,
Popis prostredia LETVIS RDD,
Nastavenie pracovnej stanice LETVIS RDD, Mapy a body,
Praktické operácie na stanici LETVIS RDD,
LETVIS RDD/REP popis prostredia, praktické práce na stanici LETVIS RDD/REP,
Popis prostredia LETVIS FDP (OPL),
Praktické operácie na stanici LETVIS FDP (OPL),
Spracovanie a šírenie informácii v systéme LETVIS SAR,
Vytváranie databáz v LETVIS SAR,
Praktické operácie na LETVIS SAR, vedenie pátrania s využitím možnosti LETVIS SAR,
Vkladanie mapových podkladov do LETVIS SAR.
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Príloha č. 2 k Výzve
Počet listov: 1

ŠTRUKTÚRA CENOVEJ PONUKY
Kurzy technikov a operátorov pracovných staníc LETVIS

Por.
č.

Druh kurzu

Typ

Max.
Cena
Cena
Cena
Trvanie
Trvanie
Cena kurzu
počet Termín kurzu za kurzu za
kurzu za 1
kurzu u
kurzu u
za 1 triedu
školiacich kurzu 1 osobu 1 osobu s
triedu
poskytovateľa objednávateľa
bez DPH*
v kurze
bez DPH
DPH
s DPH*

1) základný - letiská
KURZ
1. TECHNIKOV
pracovných staníc
LETVIS
OPERÁTOROV
2. pracovných staníc
LETVIS

2) základný - plrb
3) nadstavbový
4) administrátorský
5) pre letiská
6) pre kvrps
7) pre SAR
SPOLU

*) 1 kurz je myslená 1 trieda o počte max. 10 ľudí
Poznámka: V cenovej ponuke nie je zahrnuté ubytovanie a stravovanie
..................................................................

Dátum:

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu II. tejto výzvy
v zmysle bodu 11.2 tejto výzvy
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