MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: ÚpIA-764-11/2017-OOPS

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba:
Alžbeta Kostková
Telefón:
0960/317 639
E-mail:
alzbeta.kostkova@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:
Súprava (KIT) – náboje červené spolu s perom na vystreľovanie signálnych nábojov.
CPV: 24.61.30.00-4 - Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické
výrobky
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
4. Predpokladané množstvo predmetu zákazky:
Predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody je 518 súprav.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
42 476,00 Eur bez DPH.
6. Typ zmluvy:
Rámcová dohoda uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a z nej kúpne zmluvy.
7. Miesto dodania:
Vojenský útvar 5728 Martin/Muničný sklad Rašov, 013 51 Predmier.
8. Termín dodania:
Do 28. februára 2018.
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do 09:00 hod. dňa 19.12.2017 v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „Súprava (KIT)“ – „NEOTVÁRAŤ“. V predloženej cenovej ponuke
musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky predložené po uplynutí lehoty budú
uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.
Uchádzač ponuku doručí na adresu:
a) Poštou: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
b) Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava , v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod.
do 14,00 hod.
10. Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie ponúk bude menovaná komisia na posúdenie splnenia podmienok účasti
vrátane požadovaných dokladov a vyhodnotenie stanovených kritérií. Vyhodnocované budú iba
ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku podľa bodu 12. tejto výzvy – ,,Vzor
cenovej ponuky“.
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11. Podmienky účasti:
11.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikať s predmetom zákazky v origináli alebo úradne
overenej kópii, ktorým môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
11.2. Uchádzač predloží Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve, alebo iné osvedčenie,
ktoré potvrdí kompatibilitu činnosti vo vojenskom letectve (napr. EMAR 21), príp. iné
ekvivalentné osvedčenia.
11.3. Prehlásenie uchádzača, že umožní vykonanie štátneho overovania kvality a dodá návrh
kodifikačných údajov v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii,
kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení
neskorších predpisov v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom.
11.4. Uchádzač predloží Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa
normy ISO 9001 (9001:2015) alebo iný systém manažérstva kvality v origináli alebo
v úradne osvedčenej kópii. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
11.5. Uchádzač predloží Certifikát o originalite výrobku alebo vyhlásenie o zhode v zmysle § 12
ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 – originál alebo úradne overenú kópiu.
11.6. Uchádzač predloží platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií
výrobkov obranného priemyslu má zapísané najmenej VM-3) vydané MH SR v zmysle
Zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2016 z 12.09.2016, ktorým sa vydáva zoznam
výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o
obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Obsah ponuky:
12.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály
požadované v bodoch 11.1. až 11.6. tejto výzvy spolu s cenovou ponukou.
12.2. Uchádzač predloží cenovú ponuku vypracovanú podľa nižšie uvedeného vzoru 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 vrátane
dopravy. 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 na predmet zákazky:
,,Súprava (KIT)“
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
Kontaktná osoba: ....................................................
Tel., fax, e-mail:.......................................................
IČO:..........................................................................
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IČ DPH:....................................................................
IBAN: ......................................................................

Predmet zákazky
Súprava (KIT) – náboje červené
spolu s perom na vystreľovanie
signálnych nábojov

Cena za
súpravu/
bez DPH v €

Cena za
súpravu /
s DPH v €

Predpokladaný
počet súprav

Cena spolu
s DPH v €

518

-----------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 11. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za dodanie celého požadovaného
predmetu zákazky.
14. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky rámcovú dohodu na tri
roky podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov,
- po dobu platnosti rámcovej dohody bude jej plnenie prebiehať prostredníctvom čiastkových
kúpnych zmlúv,
- budúci dodávateľ nemôže odovzdať tovar bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti tovarov
v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom
overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe
správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.
15. Ďalšie informácie:
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, 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, ak:
a) nebola predložená žiadna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave, dňa:
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ
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Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Definícia:
Súprava (kit) - náboje červené spolu s perom na vystreľovanie signálnych nábojov ako núdzová
dávka pre lokalizáciu pilota v prípade katapultáže pre leteckú techniku L-39
Technické požiadavky:
- kaliber náboja:
- hmotnosť náboja:
- dĺžka náboja:
- výška doletu:
- doba horenia:

16 ± 1,0 mm
11 ± 0,22 g
33 ± 0,50 mm
60 až 80 m (min. výška 50 m)
4 až 6 s

Kit sa skladá z: puzdra, signálnych nábojov a vystreľovacieho pera.
Značenie:
Obal je označený UN kódom a kódom o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy
nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN.
Dodanie:
Dodávka musí byť paletizovaná.
Dodávka munície musí spĺňať požiadavky STANAG-u 2953-AOP-2(C) „Identifikácia munície“.
Tovar musí byť dodávaný len od certifikovaného výrobcu.
Sprievodnú dokumentáciu pri dodaní tovaru je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a musí
z nej byť zrejmý technický život a podmienky prevádzkovania, pridelený UN – kód (ADR,
RID, IMDG-code, ICAO, IATA-DGR), pridelený kód o zatriedení výbušnej látky do príslušnej
podtriedy nebezpečnosti v zmysle odporúčania OSN.
Spolu s tovarom budú dodané v slovenskom jazyku (v tlačenej podobe 3x a v elektronickej
podobe -CD/DVD nosiči 3x – formát pdf, samostatné obrázky formát .jpg):
- bezpečnostné opatrenia pri manipulácií, skladovaní a preprave,
- technické požiadavky na skladovanie a prepravu s uvedením rozmerov balenia, spôsobu
paletizácie, určením hmotnosti balenia, ekvivalentu TNT na 1ks pre jednotlivé predmety
obstarania,
- návod na použitie tovaru,
- samostatná fotografická dokumentácia výrobku, balenia a označenia,
- platné povolenie na označovanie obalu UN-kódom s platnosťou minimálne 36 mesiacov od
dátumu dodania,
- rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle
odporúčaní OSN,
- osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu,
- technickú dokumentáciu pre výrobu a preberanie, alebo technickú dokumentáciu na
preskúšavanie na splnenie § 57 Zákona 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prehlásenie o zhode,
- výkres zostavy,
- protokol o výrobe, protokol o technickej a streleckej skúške vystavený autorizovanou osobou,
- telefonické, faxové, e-mailové spojenie na dodávateľa a výrobcu.

