MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č.: ÚpIA-1211-13/2017-OdOSPTaS

V Bratislave

.júla 2017
Výtlačok jediný.
Počet listov: 4
Prílohy: 1/2

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
(Zákazka na poskytnutie služby v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zadávaná podľa § 117 tohto zákona)
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: Mgr. Fedor Ščitov
Telefón:
0960/312 206
E-mail:
fedor.scitov@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:

Kurzy – obrábači kovov
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 80500000-9 – Školiace (výcvikové) služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 666,67 € bez DPH
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby
„Kurzy – obrábači kovov“
podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy.
3. Druh a množstvo:

Predpokladané množstvo:
P.č. Názov služby
1 Kurz - frézar
2 Kurz - sústružník

Počet osôb
12
15

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý
požadovaný predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 tejto výzvy - Opis
predmetu zákazky.
V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky,
verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijať.
4. Typ zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služby
5. Miesto plnenia:
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin.
6. Termín poskytnutia predmetu zákazky:

Termín poskytnutia služby predmetu zákazky: do 8. decembra 2017.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08.08.2017 o 09:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
- poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Mgr. Fedor Ščitov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne:

Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica č.132
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Po-Št. od 06:45 hod. do 15:15 hod.
Pia. od 06:45 hod. do 12:45 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného nepriehľadného 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 danú ponuku:
- „Kurzy – obrábači kovov“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je najneskôr do 3 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 poskytnutie 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.
9.2. Poskytovateľ musí predložiť osvedčenie na vykonávanie školiacich činností
v súlade s predmetom zákazky.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia doklady nasledovne:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9.1. tejto výzvy.
10.2. Overenú kópiu platného osvedčenia nie staršieho ako tri mesiace podľa bodu 9.2.
tejto výzvy.
10.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného nižšie, pričom cena
poskytovanej služby musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí
byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním služby.
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Požaduje sa uviesť v Cenovej ponuke cenu kurzu za jedného účastníka bez DPH a s
DPH. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním kurzu.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať.
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).

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka
Obchodné meno uchádzača:................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:..........................................
IČO:......................................................................................................
Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:

Rozpis služieb

cena/osoba
v € bez DPH

Celková cena
v € s DPH

cena/osoba
v € s DPH

za jednu
osobu

Kurz na získanie
čiastočnej
kvalifikácie FRÉZAR
Kurz na získanie
čiastočnej
kvalifikácie SÚSTRUŽNÍK
Rozpis služieb

cena/osoba

v € s DPH

Kurz - FRÉZAR
Kurz - SÚSTRUŽNÍK

Max. počet
účastníkov

Cena v € s DPH
za maximálny
počet účastníkov

12
15

Cena celkom s DPH 20 %

.............................................
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby
v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
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11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe celkovej ceny vrátane DPH (Cena celkom s
DPH 20 %) za poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenej v eurách.
12. Obchodné podmienky poskytnutia služby:
Poskytnutie služby bude realizované na základe zmluvy o poskytnutí služby.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry
po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia na
adresu stanovenú verejným obstarávateľom v zmluve. Preddavky verejný obstarávateľ
nebude poskytovať. Ďalšie podmienky poskytnutia služby budú upravené zmluvou.

13. Ďalšie informácie
13.1. 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 9.1. a 9.2. tejto výzvy.
13.2. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom alebo českom jazyku.
13.3. 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 táto výzva zverejnená,
- celková hodnota poskytnutia predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
S úctou

Ing. Robert Sedlák
riaditeľ

Príloha č.1: Opis predmetu zákazky – 2 listy
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície _

Príloha č.1
k č.: ÚpIA-1211-13/2017-OdOSPTaS

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Kurzy – obrábači kovov
Špecifikácia predmetu zákazky:
Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu
čiastočnej kvalifikácie - odbornej spôsobilosti pre jednu pracovnú činnosť- obrábač kovov v
inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom
školského vzdelávania.
Kontrola rozmerov obrobených súčiastok - výmena nástrojov v obrábacích strojoch nastavovanie a údržba obrábacích strojov. Získať vedomosti ktoré tvoria sústavu činností v
súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podľa platných
právnych predpisov, vrátane skúšok a zabezpečenia vydania osvedčenia.
Vlastnosti predmetu zákazky:
Vyžaduje sa akreditácia na poskytovanie predmetu zákazky počas trvania kurzu.
Absolvent vzdelávacieho programu:
 pozná základné vedomosti strojového obrábania, ktorého obsahom je
práca na jednotlivých typoch frézovačiek a sústruhov;



ovláda pracovné postupy pri zhotovovaní rôznych súčiastok na
konvenčných typoch kovoobrábacích strojov svojho zamerania;
ovláda základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov;



vie urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality
vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov;



vie merať s bežnými dielenskými meradlami a meracími prístrojmi;



pozná spôsoby upínania nástrojov a obrobkov, druhy meradiel a zásady
ich použitia.

Osobitné požiadavky na plnenie:


Objednávateľ požaduje po absolvovaní kurzu/školenia vystaviť a doručiť platný
certifikát/osvedčenie/doklad o absolvovaní kurzu na adresu, ktorá bude upresnená po
telefonickom dohovore s objednávateľom;



počet účastníkov kurzu a termíny kurzov od doby uzatvorenia zmluvy najneskôr však do
08.12.2017 bude spresňovaný objednávateľom, podľa jeho aktuálnych potrieb
telefonicky, príp. emailom s poskytovateľom;



miestom plnenia kurzu je určené mesto Martin;



požaduje sa, aby poskytovateľ v cene kurzu zabezpečil (príp. zapožičal, prenajal)
priestory a potrebný školiaci materiál pre účastníkov kurzu;

1



požaduje sa, aby počas celej doby trvania kurzu poskytovateľ viedol evidenciu
dochádzky, dbal na bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov kurzu a v zodpovedajúcom
rozsahu ich aj v tomto smere poučil;



požaduje sa, aby počas celej doby trvania kurzu poskytovateľ zabezpečil dodržiavanie
služobného času profesionálnych vojakov, t. j. 42,5 h týždenne a pracovného času
zamestnancov t. j. 40h týždenne;



požaduje sa, aby poskytovateľ vystavil faktúru do 7 dní po ukončení kurzu a zaslal ju na
adresu stanovenú objednávateľom;



poskytovateľ bude fakturovať za skutočný počet účastníkov kurzu. Poskytovateľ spolu s
faktúrou predloží vyhodnotenie priebehu kurzu, zoznam účastníkov školenia/kurzu,
školiteľa a rozpis počtu absolvovaných hodín v jednotlivých oblastiach;



požaduje sa, aby faktúra/faktúry boli doručené na adresu, ktorá bude na tento účel
písomne oznámená poskytovateľovi objednávateľom po uzatvorení zmluvy. Požaduje sa
splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi;



objednávateľ požaduje po ukončení kurzu/školenia (vykonaní záverečných skúšok u
poskytovateľa) úspešným absolventom vystaviť a doručiť platný certifikát / osvedčenie
na adresu, ktorá bude spresnená po telefonickom dohovore s objednávateľom;



bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých ďalších
skutočnostiach, ktoré spôsobujú prekážky riadnemu vykonaniu školenia alebo
absolvovania školenia účastníkmi;



pre prípady vylúčenia účastníka zo školenia si vyžiadať vopred súhlas objednávateľa k
takémuto úkonu;



umožniť objednávateľovi vykonanie hospitácií a kontroly dodržiavania podmienok
zmluvy počas doby jej platnosti;



po úspešnom skončení školenia vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 5 dní po
skončení školenia protokol s vyhodnotením priebehu kurzu a dochádzky účastníkov;



nepožaduje sa vyškolenie „Operátorov CNC strojov“ ale „klasických“ frézarov a
sústružníkov
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