Vojenský útvar 4977 Sliač

Sliač

TKSl-1683-4/2017

Výtlačok č.
Počet listov: 1
Prílohy:

14. novembra 2017

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
( za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa 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: 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: Vykonanie revízií a opráv kompresorov na plnenie dýchacích prístrojov a
súčastí dýchacích prístrojov značky Dräger
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
Predpokladaná hodnota zákazky: 816,33 € bez DPH
3. Opis predmetu zákazky:
Vykonanie revízií a opráv kompresorov na plnenie dýchacích prístrojov a súčastí dýchacích
prístrojov značky Dräger z výbavy vojenskej hasičskej jednotky. Podrobný rozpis kompresorov a
výstroje, ktorú je potrebné skontrolovať a opraviť, je uvedený v prílohe č.1.
4. Druh a predpokladané množstvo:
Vykonanie revízií a opráv kompresorov na plnenie dýchacích prístrojov a súčastí dýchacích
prístrojov značky Dräger z výbavy vojenskej hasičskej jednotky. Podrobný rozpis kompresorov a
výstroje, ktorú je potrebné skontrolovať a opraviť, vrátane množstva, je uvedený v prílohe č.1.
5. Typ zmluvy:
Objednávka vystavená verejným obstarávateľom.
6. Miesto dodania.
Miestom plnenia bude Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač.

7. Termín dodania:
Termín dodania služby: najneskôr do 25 dní odo dňa doručenia objednávky uchádzačovi.
8. 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: „Revízie Dräger“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
9. Vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené dňa 23.11. 2017 o 13,00 hod.
10. Podmienky účasti:
Oprávnenie oprávňujúce uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Overenie bude vykonané
predložením oprávnenia k nahliadnutiu na základe žiadosti obstarávateľa. Nepredloženie
oprávnenia bude dôvodom na vyradenie ponuky z hodnotenia.
11. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia Cenovú ponuku na predmet zákazky, pričom cena musí byť uvedená
v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých
nákladov dodávateľa spojených s dopravou. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú 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.
12. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
13. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Dodanie predmetu zákazky bude realizované na základe písomnej objednávky. Dodávateľ služby na
vlastné náklady zabezpečí odvoz a dovoz kompresorov a revidovaných a opravovaných súčastí
dýchacích prístrojov zo sídla a do sídla objednávateľa. Platba sa uskutoční bezhotovostne na
základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní predmetu zákazky do miesta dodania. Splatnosť
faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu stanovenú verejným obstarávateľom v
objednávke.
Riadne a včasné dodanie predmetu zákazky bude potvrdené zástupcom verejného obstarávateľa
podpísaním dodacieho listu, alebo obdobného dokladu. Dodací list, alebo obdobný doklad, vyhotoví
úspešný uchádzač a jeden rovnopis priloží k faktúre vystavenej za riadne dodanie predmetu
zákazky.

Objednávateľ požaduje po vykonaní kontroly vystaviť protokol s výsledkom kontroly. Tento
dokument môže nahradiť dodací list.
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.
14. Ďalšie informácie
Kontaktná osoba na riešenie odborných otázok:
-

kpt. Ing. Marián DZURJO,
0960 452 466,
marian.dzurjo@mil.sk

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo nebude schopný dodať predmet
zákazky 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 poskytnutie služby 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,
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Sliači dňa: 14. novembra 2017

Zodpovedný zamestnanec:

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

Taktické krídlo Sliač

Príloha č.1 k č.: TKSl-1683-4/2017
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:
Zoznam kompresorov a súčastí dýchacích prístrojov značky Dräger, ktoré je potrebné
zrevidovať a opraviť.
P.č.
1
2
3

Požadovaný úkon
Odborná prehliadka kompresora elektrického Astra V 3,2-E,
po 1 roku
Odborná prehliadka kompresora benzínového Astra V 3,
po 1 roku
Odborná prehliadka a oprava nosiča Dräger PA 90 plus, pokles
tlaku pri skúške dýchacieho prístroja je nad stanovený limit

Predpokladaný Jednotková cena
počet
bez DPH
1
1
1

.............................................
Podpis, prípadne pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo osoby v zmysle bodu 11 tejto výzvy.

