Vojenský útvar 4977 Sliač

Sliač

14. novembra 2017

TKSl-1688-4/2017

Výtlačok č.
Počet listov: 1
Prílohy:

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
( za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na dodanie tovaru 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: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené VÚ 4977 Sliač
Sídlo: ČSA 1, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Pavol BRINDA
Telefón: 0960/452 431, Fax: 0960/452 002
E-mail: pavol.brinda@mil.sk
2. Predmet zákazky:

Nákup palivovej hadice a filtračných vložiek

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

44165100-5 Hadice
42955000-5 Časti filtračných zariadení

Predpokladaná hodnota hadice: 1 490,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota filtračných vložiek: 2 665,83 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 4 155,83 € bez DPH
Stručný opis predmetu zákazky:
Nákup palivovej hadice na tankovanie a odsávanie leteckého petroleja JET A1 z nádrží lietadiel
a nákup filtračných vložiek do technologického zariadenia skladu leteckých pohonných hmôt.
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 k tejto výzve. Uchádzač musí predložiť
ponuku na celý predmet zákazky.
3. Druh a predpokladané množstvo:
Palivová hadica na letecké palivo JET A1, priemer 63 mm

20 m

Vložka filtračná koalescentna MIL.7-1422/5 na príjmový filter

5 ks

Vložka filtračná separačná 60.6C4-1093/D

2 ks

4. Typ zmluvy:
Objednávka vystavená verejným obstarávateľom.
5. Miesto dodania.
Miestom dodania bude Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač.

6. Termín dodania:
Termín dodania tovaru: najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky uchádzačovi.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23. 11. 2017 o 13,00 hod.
Skenované ponuky je potrebné zaslať e-mailom na adresu pavol.brinda@mil.sk
Akceptovaná bude aj ponuka zaslaná poštou, alebo doručená osobne, na adresu Vojenský útvar
4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač. V tom prípade 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: „palivová hadica a filtračné vložky“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené dňa 23.11. 2017 o 13,00 hod.
9. Podmienky účasti:
Oprávnenie oprávňujúce uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Overenie bude vykonané
predložením oprávnenia k nahliadnutiu na základe žiadosti obstarávateľa.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia cenovú ponuku za predpokladané množstvo tovaru predmetu zákazky, pričom
cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť
konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní v ponuke. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Možný vzor cenovej ponuky je uvedený v prílohe č. 1.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Dodanie tovaru bude realizované na základe písomnej objednávky. Platba za dodanie tovaru sa
uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní tovaru do miesta
dodania. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu stanovenú verejným
obstarávateľom v objednávke.
Úspešný uchádzač bude povinný dodať tovar novo vyrobený, nepoužívaný, v dohodnutom
množstve, v kvalite a vo vyhotovení, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať
všetky požadované kvalitatívne parametre v súlade s predloženou ponukou.
Úspešný uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi záruku za akosť tovaru spočívajúcu v tom,
že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé
vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov.

Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak,
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
Riadne a včasné dodanie tovaru bude potvrdené zástupcom verejného obstarávateľa podpísaním
dodacieho listu. Dodací list vyhotoví úspešný uchádzač a jeden rovnopis podpísaného dodacieho
listu priloží úspešný uchádzač k faktúre vystavenej za riadne dodanie tovaru.
Právne vzťahy založené objednávkou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
13. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo nebude schopný dodať tovar
v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru podľa
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
- ponúknutá cena predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky celkovú, aj po
komoditách.

V Sliači dňa: 14. novembra 2017

Zodpovedný zamestnanec:

kpt. Ing. Pavol BRINDA
náčelník skupiny riadenia zásob triedy IV

Prílohy:
Opis predmetu zákazky (možný vzor cenovej ponuky).

Vojenský útvar 4977 Sliač

Príloha č.1 k č.: TKSl-1688-4/2017
Počet listov: 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
(možný vzor cenovej ponuky)

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:
Špecifikácia:
Položka č.1
Tlakovo-sacia hadica, médium letecký petrolej JET A1.
Pracovný pretlak: 20 bar
Testovací tlak: 40 bar
Podtlak: 0,4 bar
Vnútorný priemer 63 mm (+/ - 1 mm)
Požadované množstvo: 20 m
Súčasťou dodávky musí byť certifikát vydaná výrobcom hadice, že dodaná hadica je určená
aj na tankovanie lietadiel a odsávanie paliva z nádrží lietadiel. Nedodanie certifikátu bude
dôvodom na neprevzatie hadice.
Cena bez DPH za 1 m ___________________
Položka č. 2
Vložka filtračná do technologického zariadenia skladu leteckých pohonných hmôt, médium letecký
petrolej JET A1
Druh a označenie: Vložka filtračná koalescentna MIL.7-1422/5 na príjmový filter
Požadované množstvo: 5 ks
Cena bez DPH za 1 ks ___________________
Položka č. 3
Vložka filtračná do technologického zariadenia skladu leteckých pohonných hmôt, médium letecký
petrolej JET A1
Druh a označenie: Vložka filtračná separačná 60.6C4-1093/D
Požadované množstvo: 2 ks
Cena bez DPH za 1 ks ___________________

.............................................
Podpis, prípadne pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo osoby v zmysle bodu 10 tejto výzvy.

