MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-734-10/2017 OOPS

Výtlačok jediný.
Počet listov:2
Prílohy: 1/2

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: Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30845572
Ing. Jozef Enderla
0960/317694
0960/312528
jozef.enderla@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky:
Opravy a údržba malotraktorov
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50531000-6
Stručný opis predmetu zákazky:
Oprava, resp. výmena poškodených (nefunkčných, opotrebovaných) jednotlivých
komponentov na základe vykonanej defektácie, prípadne vzniknutej poruchy. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto Výzve - Opis predmetu zákazky.
3. Druh a množstvo:
Predpokladaná hodnota zákazky

38 666,00 Eur bez DPH.

4. Typ zmluvy:
Rámcová dohoda
5. Miesto poskytnutia služby:
Miestom vykonávania nálezových servisných opráv sú sídla dodávateľa.
Požadujeme dve servisné strediská:
a) západ – Trenčiansky kraj
b) východ – Košický kraj.
c) Opravy menšieho rozsahu (podľa dohovoru so žiadateľom) je možné vykonať
v priestoroch útvaru za využitia vlastného technického vybavenia.
6. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
Platnosť rámcovej dohody o vykonávaní opráv a údržby je 48 mesiacov odo dňa podpisu tejto
zmluvy

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.07.2017 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, Podacia stanica č. 132
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
V pondelok až štvrtok 07:30 do 12:30 hod. a od 13:30 do 14:30 hod.
V piatok 07:30 do 12:30 hod. a od 13:30 do 14:00 hod.
Telefón: 0960313165, 0960313166

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: „Opravy a údržba malotraktorov“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
9.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
9.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
9.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9.1,
10.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena poskytnutej služby
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
10.2.1 Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s
poskytnutím služby v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie
navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní
v ponuke označením: „NIE SOM PLATCOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať.
10.2.2 Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. overenou kópiou plno mocenstva).

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH) navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena 1 normohodiny prác bez DPH (maximálne na dve
desatinné miesta),
b) výška/sadzba DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta),
c) navrhovaná zmluvná cena 1 normohodiny prác za predmet zákazky vrátane 20%
DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

10.2.3

VZOR CENOVEJ PONUKY
Návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom
na hodnotenie ponúk
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................

Názov

bez DPH

Cena v Euro
výška/sadzba DPH

s DPH

Cena 1 normohodinu opráv malotraktorov

---------------------------------------------podpis oprávnenej osoby
11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods.3 písm.
c) zákona o verejnom obstarávaní. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky rámcovú dohodu na
predmet zákazky s jedným úspešným uchádzačom podľa ustanovenia § 2 ods. 5, písm. g) zákona o
verejnom obstarávaní, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom
poskytnutí služby v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia
zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
12. 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 v zmysle
bodu 9.1 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 poskytnutie služby podľa §117 zákona
o verejnom obstarávaní, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto „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 táto Výzva zverejnená,
- celková hodnota poskytnutia predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave, dňa

-------------------------------------Ing. Robert Sedlák
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Príloha č.1 k Výzve na
predloženie cenovej ponuky
Opis predmetu zákazky

1. Predmetom zákazky je:
Oprava/výmena poškodených (nefukčných, opotrebených) dielov a komponentov na základe
vykonanej defektácie, prípadne odstránenie vzniknutej technickej poruchy a ďalej:
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

kontrola neporušenosti nosného rámu, kontrola antivibračných silentblokov uloženia
motora,
kontrola podvozku: kontrola axiálnej vôle ložiska (v prípade nutnosti nastavenie),
kontrola rovnomernosti opotrebovania pneumatík (v prípade potreby kontrola a
nastavenie geometrie – zbiehavosť a odklon), kontrola opotrebovania brzdového
obloženia a ostatných vnútorných súčastí kolesovej jednotky (v prípade nutnosti
výmena jednotlivých častí: pružiny, brzdové čeľuste, ...), kontrola brzdového
systému, kontrola nezávislej parkovacej brzdy, vymedzenie vôle medzi brzdovým
obložením a brzdovým bubnom vplyvom opotrebovania, premazanie ložísk,
premazanie klzných miest a kĺbových bodov, zriadenie celého brzdového systému,
kontrola dotiahnutia všetkých skrutkovaných spojov, kontrola funkčnosti
elektroinštalácie, kontrola a oprava stupačiek,
kontrola tesnosti a neporušenosti motora, kontrola rebrovania valcov, kontrola
funkčnosti ventilátora chladenia motora, kontrola funkčnosti chladiaceho systému,
kontrola funkčnosti chladiča oleja, kontrola a nastavenie spojky, kontrola
a preverenie funkčnosti alternátora, kontrola a preverenie funkčnosti akumulátora,
kontrola tlakového mazania motora v prípade - potreby výmena olejového filtra,
kontrola a preverenie funkčnosti olejového čerpadla, kontrola jednotlivých
motorov kolies, kontrola a nastavenie karburátora, kontrola neporušenosti
palivovej nádrže a systému dopravy paliva do motora,
kontrola funkčnosti prevodovky a jej hlučnosti, kontrola tesnosti prevodovky,
zriadenie a nastavenie plynulosti radenia prevodových stupňov,
kontrola funkčnosti riadenia,
kontrola a zriadenie zapaľovacieho systému vrátane sviečok, kontrola zapaľovacej
skrinky, kontrola funkčnosti počítadla motohodín, kontrola stavu lanka ovládania
plynu a plynulosti chodu plynového pedálu, kontrola neporušenosti jednotlivých
káblových zväzkov,
kontrola a zriadenie funkčnosti hydraulického čerpadla motora, kontrola
neporušenosti a tesnosti celého hydraulického systému,
kontrola sedačky – ovládanie nastavenia, funkčnosť posunu, kontrola podpier na
nohy s tlmením vibrácií,
kontrola všetkých ovládacích prvkov a pák,
kontrola kapotáže a ochranných krytov kosiaceho zariadenia,
kontrola ovládania kosiaceho zariadenia – funkčnosť zdvíhania zariadenia
pomocou pedálu, kontrola funkčnosti nastavenia výšky kosenia,
kontrola žacích nožov, kontrola uchytenia a funkčnosti vyklápania zberného koša.

2. Názov a počty techniky
Typy techniky

Počty kusov pre
OS SR

Zložka

1
2
1
1
1
1

VÚ 4977 Sliač
VÚ 6335 Prešov
VÚ 1102 Michalovce
VÚ 1101 Trebišov
VÚ 1043 Nemecká
VÚ 6335 Prešov

1
1
1
1
1
1
1
1
1

VÚ 9994 Nemšová
VÚ 5728 Nováky
VU 1606 Nováky
VÚ 5728 - Trenčín
VÚ 1037 Martin
VÚ 4977 Sliač
VÚ 4977 Sliač
VÚ 1101 Trebišov
VÚ 3030 Ožďany

MALOTRAKTOR
MALOTRAKTOR
MALOTRAKTOR
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA BX2350
MALOTRAKTOR KUBOTA M7040
MALOTRAKTOR MFD 19
MALOTRAKTOR MT8-065
MALOTRAKTOR STIGA PARK PREZIDENT

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VÚ 5728 Trenčín
SPO Malacky
SPO Trebičov
SPO Trenčín
SPO Levice
SPO Zvolen
SPO Hlohovec
SPO Michalovce
SPO Ružomberok
SPO Prešov
SPO Trenčín
SPO Malacky
SPO Martin
SPO Zemianske Kostoľany
SPO Trebišov
SPO Topoľčany
VÚ 1043 Nemecká
SPO Bratislava

3. Záruky:
Na náhradné diely záručná doba
Na vykonanú prácu záručná doba

24 mesiacov
12 mesiacov

MALOTRAKTOR TZ 4K 14

MALOTRAKTOR AGROZET SR-120
MALOTRAKTOR HUSQVAR FORESTGARDEN LT-125
MALOTRAKTOR HUSQVARNA CTH-150
XP

MALOTRAKTOR KOSAČKA ROTAČNÁ
MALOTRAKTOR MT8-050
MALOTRAKTOR MT8-065
MALOTRAKTOR MT8-132.2
MALOTRAKTOR STANDARD HONDA
F600Y

4. Verejný obstarávateľ požaduje pred každou opravou predložiť pred vykonaním opravy,
„predbežnú kalkuláciu ceny opráv a údržby malotraktorov“, ktorá musí obsahovať cenu

práce, cenu náhradných dielov, ktoré použije pri oprave vrátane ceny spotrebného materiálu a
ceny za prevádzkové kvapaliny.
5. Množstvo, typ techniky a rozsah opráv bude spresňovaný počas jednotlivých rokov platnosti
rámcovej dohody podľa požiadaviek VÚ.
6. Termín začatia opravy požadujeme do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky
(elektronicky na zmluvne dohodnutú e-mailovú adresu), termín ukončenia požadujeme v čo
najkratšom čase, maximálne 30 dní. Podľa charakteru opravy a napr. dostupnocti náhradných
dielov (zo zahraničia a pod.) bude možné požadovaný termín ukončenia opravy individuálne
upraviť.

