Č. p.: UpIA-180-10/2017-OOVS

Výtlačok jediný.
Počet listov: 5
Prílohy: 1/1

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ 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:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30845572
JUDr. Veronika Drgáčová
0960/317681
0960/312528
veronika.drgacova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa –
ceilometrov a transmissometrov
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50210000-0
Stručný opis predmetu zákazky:
Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meracích zariadeniach a ich
uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Profylaktické práce zahŕňajú servisné práce predpísané
výrobcom na meracích zariadeniach.
3. Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 50 000,00 Eur bez DPH (na r. 2017 a 2018)
4. Typ zmluvy: Rámcová dohoda, na základe ktorej sa budú uzatvárať písomne akceptované
objednávky v rokoch 2017-2018
5. Miesto poskytnutia služby: VÚ 4977 Sliač, VÚ 6335 Prešov, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 3030
Zvolen
6. Termín plnenia: 2017 - 2018
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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 prác a ceny za km dopravy na miesto poskytnutia služby podľa
bodu 5. tejto výzvy.
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27. júla 2017 o 09:00 hod. 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:
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
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 ,,CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre cenovú ponuku: „Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného
pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a transmissometrov“
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:
Vyhodnocované budú iba cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti
uvedené v tejto výzve a splnili podmienky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky
v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:
10.1Platný doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
10.1.1
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
10.1.2
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
10.1.3
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (napr.
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre
verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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„zákon o registri partnerov verejného sektora“) a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora.
10.2Doklad 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 (EÚ) č. 1035/2011, alebo
Povolenie (resp. iný dohodnutý doklad) o spôsobilosti organizácie vykonávať predmetné
činnosti vydané ÚVL MO SR.
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 a podľa bodu 11.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha tejto výzvy).
11.1Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
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 plno mocenstva). 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.
11.2Vzor cenovej ponuky
Návrh cenovej ponuky predmetu zákazky: Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného
pracoviska pozorovateľa – ceilometrov a transmissometrov
Uchádzač: ....................................................................
Adresa, sídlo: ................................................................
IČO: ..............................................................................
IČ DPH: ........................................................................
1. Cena za 1 normohodinu opráv zariadení:
P. č.
1.
2.

Názov pracovnej činnosti
Množstvo hodín

Cena v € bez
DPH

Výška
DPH v €

Cena v €
s DPH

Cena za 1 normohodinu opráv
mimo sobôt, nedieľ a sviatkov
Cena za 1 normohodinu opráv
počas sobôt, nedieľ a sviatkov
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2. Cena za kalibráciu meracích zariadení:

P.
č.

Kalibrácia
typ

zariadenie

1. CL 31

ceilometer

5

2. Mitras

dohľadomer

5

ceilometer

1

dohľadomer

1

3. CT 12 k
4. FS11P

Cena celkom
v EUR za
kalibráciu bez
DPH

Počet
v ks

Cena celkom
v EUR za
kalibráciu s DPH

3. Cena za dopravu:
P.
č.

Názov

1.

Cena dopravy za 1 km

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR
s DPH

.......................................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu podľa bodu 11.1.

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 poskytnutia predmetu zákazky:
13.1Poskytnutie služby bude realizované na základe písomne akceptovaných objednávok
v jednotlivých rokoch, pričom objednávateľom bude Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava.
13.2Platba 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
poslednú faktúru najneskôr do 15.12.2018 a zaslal ju objednávateľovi. 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 alebo českom
jazyku.
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Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu
zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného
obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval
- celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.

V Bratislave, dňa

. júla 2017

Zodpovedný zamestnanec:

JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
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Príloha k Výzve na predloženie cenovej ponuky ÚpIA-180-10/2017-OOVS

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú nálezové opravy servisným a výmenným spôsobom a kalibrácie špeciálnej
techniky ,,Integrované pracovisko pozorovateľa“. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri
vzniknutých poruchách na meracích zariadeniach a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu.
Profylaktické práce zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na meracích zariadeniach v súlade
s nižšie uvedenými tabuľkami.
Zoznam meracích zariadení a senzorov na vykonanie opráv a kalibrácií
VÚ 4977 Sliač
Ul. ČSA 1, 962 31 Sliač
CL31
CL31
MITRAS
MITRAS
MITRAS
VÚ 1201 Kuchyňa
900 52 Kuchyňa
CL31
CL31
MITRAS
MITRAS
VÚ 6335 Prešov
Ul. Vranovská 68, 080 01
Prešov
CT 12 K
CL 31
FS11P

Zariadenie
Ceilometer
Ceilometer
Dohľadomer
Dohľadomer
Dohľadomer
Zariadenie
Ceilometer
Ceilometer
Dohľadomer
Dohľadomer
Zariadenie
Ceilometer
Ceilometer
Dohľadomer

Požadované množstvo
kalibrácie
1x ročne
1x ročne
2x ročne
2x ročne
2x ročne
Požadované množstvo
kalibrácie
1x ročne
1x ročne
2x ročne
2x ročne
Požadované množstvo
kalibrácie
1x ročne
1x ročne
2x ročne

Vypracoval: JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
Súhlasí:

Ing. Jana PIROCHOVÁ

Súhlasí:

Ing. Peter KOREŇ

Na vedomie:

Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ ÚIA MO SR
(riadna dovolenka)
v zastúpení
Ing. Peter KOREŇ
riaditeľ OdOVOP ÚIA MO SR
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