MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-1417-7/2017-OOPS

Počet listov: 4
Prílohy: 1
VÝZVA

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka na zabezpečenie služby podľa §139 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30845572

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

PhDr. Juraj Janík
0960/317 663
0960/312 528
juraj.janik@mod.gov.sk

2. Predmet a názov zákazky:
„Opravy a ošetrenia – spojovacia technika – rádiové prostriedky, Spojovacia technika- rádio
reléové prostriedky“ ktoré je zavedená používaná v ozbrojenými silami Slovenskej republiky (OS
SR)“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50333000-8 údržba rádiokomunikačných zariadení
3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je vykonanie opravy a ošetrovania a údržba rádiových staníc RF 1301
v nasledujúcom členení:
 Servisné prehliadky (všetky servisné práce predpísané výrobcom),
 Odstránenie porúch zistených pri servisnej prehliadke,
 Vykonanie kapacitnej skúšky akumulátorov rádiostaníc
 Oprava akumulátorov rádiostaníc, na základe navyhnutnej kapacitnej skúšky,
 Oprava žiaričov AL-13.01 rádiostaníc,
 Oprava žiaričov AS-13.01 rádiostaníc,
 Oprava VF dosiek rádiostaníc,
 Oprava reproduktorov rádiostaníc,
 Oprava mikrofónov rádiostaníc,
 Oprava pásových antén rádiostaníc.
Rádiová stanica RF 1301 je ručná VKV rádiová stanica pre spojenie na najnižšom taktickom stupni vo
všetkých druhoch vojsk. Fonická prevádzka rádiovej stanice RF 1301 otvorenou rečou je vo frekvenčnom
pásme 30-88 MHz zlučiteľná s prevádzkou všetkých doposiaľ používaných VKV rádiových staníc v OS SR
a tiež s prevádzkou VKV rádiových staníc NATO a ostatných armád. Prevádzka s maskovačom a FLASH
prevádzka sú zhodné s prevádzkami rádiových staníc RF-13, RF-1325 a RF-1350.
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Ďalšie požiadavky súvisiace z predmetom zákazky
Verejný obstarávateľ v tejto zákazke požaduje:
- Vykonať požadované služby v mieste stálej dislokácie vojenského útvaru, príp. v mieste
mieste poskytovateľa služby na základe predloženej konkrétnej objednávky.
- Po vykonaní opravy, resp. údržby vystavenie protokolu o vykonanej oprave a vykonanie
zápisu do prevádzkovej dokumentácie.
- V prípade použitia repasovaných náhradných dielcov uviesť túto skutočnosť do protokolu
o oprave.
4. Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva na vykonanie opráv a preventívnej údržby uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vzor ktorej je prílohou tejto výzvy.
5. Miesto dodania tovaru:
Miestom dodania predmetu zákazky je:
- Vojenský útvar 7945 Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava,
- Sídlo úspešného uchádzača.
6. Termín dodania:
Služba bude zabezpečovaná na základe zmluvy na vykonanie opráv a preventívnej údržby, ktorá
bude výsledkom tejto výzvy, s dobou určitou do vyčerpania finančných prostriedkov podľa ponuky
úspešného uchádzača, ktorý nesmie prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky, alebo najneskôr do
31.03.2018, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
7. Vyhotovenie a predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Svoju ponuku predkladá uchádzač na jednu,
alebo obidve časti predmetu zákazky. Ponuka musí byť vypracovaná v súlade so znením tejto výzvy
v slovenskom alebo českom jazyku.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 6.12.2017 do 09:00 h. Ponuky je potrebné doručiť
v printovej podobe na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) pri osobnom doručení:

Ministerstvo obrany SR,
podacia stanica č.132
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
pondelok až štvrtok od 07:30 h. do 14:30 h.
piatok od 07:30 h. do 14:00 h.
Obedná prestávka podateľne: od 12:30 h. do 13:00 h.
Záujemca vloží vypracovanú ponuku v zmysle bodu 10. tejto výzvy do samostatného obalu. Obal
musí byť bezpečne uzavretý na obale musia byť zreteľne uvedené nasledujúce údaje:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
- výrazné označenie: „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „OPRAVA SPOJOVACEJ TECHNIKY“.
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Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a predložili ponuku v zmysle
pokynov tejto výzvy. Vyhodnocovať sa bude každá ponuka samostatne. Pre cenovú ponuku použije
uchádzač tlačivo ,,Vzor cenovej ponuky“ príloha č. 1. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude
oznámený každému uchádzačovi, ktorý predloží platnú ponuku elektronicky.
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, alebo výpis z obchodného registra vydané podľa
osobitných predpisov.
9.2 Záujemca predloží kópiu platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom –
rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácií
výrobkov obranného priemyslu má zapísané najmenej oprávnenie v rozsahu VM-11) 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.
9.3 Uchádzač predloží úplne vyplnenú cenovú ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 tejto
výzvy podpísanú štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne
overenou kópiou plnomocenstva). Cenu služieb a vyvolaných nákladov je potrebné úvádzať
v menovej jednotke EURO. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu celkom. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH,
verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť úplne
vyplnená.
10. Obsah ponuky:
10.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty požadované v bode 9.
tejto výzvy v originále alebo fotokópiách. V prípade, ak úspešný uchádzač predloží len
fotokópie požadovaných dokladov, je po vyzvaní povinný predložiť originály týchto
dokladov.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
11.1 Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v Eur s DPH uvedené
v cenovej ponuke v časti „Kritérium na vyhodnotenie ponúk, cena s DPH“.
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12. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky:
12.1 verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na vykonanie
opráv a preventívnej údržby podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov,
12.2 pred zadaním záväznej objednávky bude – zo strany dodávateľa na základe identifikácie
prípadu – predložená predbežná kalkulácia nákladov na opravu, ktorá bude zahŕňať všetky
predpokladané oprávnené náklady na vykonanie opráv a preventívnej údržby vrátane cien
náhradných dielov a materiálu, ktoré hodlá dodávateľ služby použiť pri oprave, na každú
zákazku samostatne,
12.3 platba za zrealizované služby sa uskutoční bezhotovostne po riadnom ukončení plnenia
zákazky na základe správne vystavenej faktúry,
12.4 súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o vykonaní prác,
12.5 splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
12.6 preddavky sa nebudú poskytovať.
13. Ďalšie informácie
13.1 V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne potrebnú súčinnosť pri uzatváraní zmluvy alebo
odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných
uchádzačov podľa stanoveného kritéria. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov
v zmysle bodu 9. tejto Výzvy. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť
predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
13.2 Verejný obstarávateľ neprijme ponuku ktorá nebude obsahovať požadované dokumenty,
alebo predložené dokumenty nebudú spracované v súlade s požiadavkami uvedenými v bode
10. tejto výzvy.
13.3 Verejný obstarávateľ zruší zadávanie tejto zákazky, ktorú zabezpečuje postupom podľa §
139 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jedna ponuka nesplní podmienky na predmet obstarávania.
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadávanie tejto zákazky na nákup tovaru
zabezpečovanú podľa §139 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave 27. november 2017

Ing. Robert Sedlák v. r.
riaditeľ
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Príloha č.1 výzvy
VZOR CENOVEJ PONUKY.
Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na hodnotenie ponúk
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Oprávnený zástupca:..............................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
Platca DPH:..............

CENOVÁ PONUKA
p. č.

popis prípadu

Merná
jednotka

1.

Cena za normohodinu práce pri
vykonávaní opráv a údržby
(ošetrovanie) zariadení

1 Nh

cena v € bez výška
DPH
DPH v €

Cena v €
spolu s DPH

Kritérium na vyhodnotenie ponúk cena s DPH
Navrhnutá cena normohodiny práce v EUR s DPH

podpis
osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

5

