Výtlačok jediný!
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/1

č.p.: ÚpIA-1232-5/2017-OOPS

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)
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón:
0960/317 644
Fax:
0960/312 528
E-mail:
natalia.babejova@mod.gov.sk
2) Predmet zákazky:
„Kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd“
CPV: 50433000-9
3) Stručný opis predmetu zákazky:
Vykonanie overenia prietokomerov odpadovej vody primárnych a sekundárnych zariadení,
vrátane dodania dokladov o vykonaní overenia a odskúšaní, v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade s Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
č. 27/2002 Z.z. (príloha č. 64), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
Podrobná špecifikácia typu meradiel jednotlivých stredísk prevádzok objektov (SPO), ako aj
miest pre výkon služby je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Prevzatie výsledkov kontrolnej činnosti potvrdia zmluvné strany v Zázname o vykonaní
kontrolnej činnosti, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.
V deň ukončenia overenia poskytovateľ dodá doklady o vykonaní overení (záznam z merania)
a meradlo označí overovacou značkou. Zároveň vykoná záznam v prevádzkovej
dokumentácii.
Súčasťou služby je vystavenie overovacieho certifikátu o vykonanom overení ku každému
prietokomeru, v ktorom bude uvedená doba platnosti resp. odporúčaný termín následného
overenia. Certifikáty vystaví do 10 dní po vykonaní overení.
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4) Druh a množstvo:
Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č.1.
k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.
Uchádzač môže predložiť ponuku na predmet zákazky tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:
„Kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd“ je 4 970,00 € bez DPH
V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ má právo danú ponuku neprijať.

5) Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby zadaná verejným obstarávateľom.
6) Miesto poskytnutia služby, osoba zodpovedajúca za prevzatie predmetu zákazky:
Miesta odberu sú
SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec,
SPO Zemianske Kostoľany- 972 43 Z. Kostoľany,
SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen,
SPO Michalovce – Užhorodská 1(poštová adresa) Moyzesova 1 (sídlo), 07101 Michalovce.
7) Termín poskytnutia služby:
Najneskôr do 31.10.2017.
Dodávateľ služby bude povinný oznámiť príslušnej SPO mená pracovníkov, ktorí budú službu
vykonávať a termín vykonávania služby minimálne 5 pracovných dní pred nástupom na
vykonanie služby (pre zabezpečenie vstupu do objektov).
8) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.7.2017 o 08,30hod.
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
Podacia stanica č.132
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Po-Št. od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Pia. od 07:30 hod. do 14:00 hod.
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Obedná prestávka: 12:30 do 13:00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť
uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať nasledovné údaje:
 Adresu uchádzača: názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania
 Označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom: „A“
 Označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
 Označenie heslom pre danú súťaž:
„Kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd“
9) Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
10) Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby 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.
10.2. Uchádzač musí vlastniť osvedčenie o akreditácii na výkon overenia určených meradiel (v
súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z.). vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou.
Všetky doklady je potrebné predkladať v slovenskom prípadne v českom jazyku alebo
úradne preložené. V prípade kópií, pri podpise zmluvy aj úradne overené alebo originály.
11) Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
11.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 10.1. a 10.2. tejto výzvy.
11.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena poskytnutej
služby musí byť uvedená v menovej jednotke EURO vrátane DPH.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s poskytnutím služby v požadovaných miestach. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH
uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní
v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽ DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia
zmluvy o poskytnutí služby stane platiteľ DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto
skutočnosť prihliadať.
Cenová ponuku 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).
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy bez DPH
(maximálne na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH.
c) navrhovaná zmluvná cena v zmysle tejto výzvy za predmet zákazky vrátane 20%
DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
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„VZOR“ cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd“
Kontaktné údaje
Uchádzač
Adresa
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
E-mail

P.č.

Vojenský objekt /
kasárne

Druh meradla

Čistiaca stanica
Nováky
2. VÚ 1049 Sereď
3. VVP Valaškovce
1.

Cena
bez
DPH

DPH

Cena
vrátane DPH

Prietokomer

Prietokomer
Prietokomer
Prietokomer
4. VÚ 1054 Hronsek
odpadovej vody
Prietokomer
5. Vlkanová
odpadovej vody
Cena celkom vrátane DPH – súťažné
kritérium

...................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
12) Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom za službu v EUR s DPH.
13) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky zmluvu o poskytnutí
služby. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom
poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi
verejného obstarávateľa. Doručenie faktúry zástupcovi verejného obstarávateľa za príslušný
mesiac do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Preddavky ani zálohové platby
verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
14) Ďalšie informácie
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V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa
predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10.1. a 10.2. tejto
výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu 8 tejto výzvy bude
uchádzačovi vrátená neotvorená.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní, ak:
 nebola predložená žiadna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
 celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

P.č.

Vojenský objekt/kasárne adresa (názov podľa CE)

Miesto osadenia (názov objektu)

Druh meradla

Typ meracieho

prístroja

SPO ZEMIANSKE KOSTĽANY
1. Čistiaca stanica Nováky

Meracia šachta kruh. - Parshallov
žľab 50 mm pre voľný prietok vody

Prietokomer

NIVOSONAR SWW 321,sonda SENSONAR SIA 360

SPO ZEMIANSKE KOSTĽANY celkom
SPO HLOHOVEC, pracovisko SEREĎ
ČOV - Parshallov žľab H305 mm

Prietokomer

ČOV - parshall P6

Prietokomer

4. VÚ 1054 Hronsek

ČOV - Parshallov žľab 75 mm

Prietokomer
odpadovej vody

5. Vlkanová

ČOV, odtok - Parshallov žľab

Prietokomer
odpadovej vody

2.

VÚ 1049 Sereď

Badger Meter iSonic 3000

SPO HLOHOVEC celkom
SPO MICHALOVCE
3. VVP Valaškovce

SAREL FLOW

SPO MICHALOVCE celkom
SPO ZVOLEN
NIVELCO
SSA 262
Indukčný prietokomer typ MQ - 4

SPO ZVOLEN celkom
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