Prílohy: 2/5
č. p.: ÚpIA-94-9/2018-OOVS
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 139 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: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
3084 5572
Kontaktná osoba:
Ing. Jana PIROCHOVÁ
Telefón:
0960/317 667
E-mail:
jana.pirochova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia
záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky
ODRS

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50660000-9
3.

Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise
predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:

do 16 666,667 Eur bez DPH

4.

Miesto poskytnutia služby:

Vojenské útvary na území SR

5.

Typ zmluvného vzťahu:

zmluva na poskytnutie služby

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 31. decembra 2018

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 7. februára 2018.
Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
 adresu verejného obstarávateľa
 adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „ CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „ODRS“
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Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej
ponuky na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Ing. Jana PIROCHOVÁ
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava,
b) osobne:

Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni
od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.
9.

Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba
cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve
a predložili cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise
predmetu zákazky v Prílohe č. 1.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia kópie nasledovných dokladov:
10.1. doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, 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,
10.2. doklady, preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť, potrebnú na
uskutočnenie služby požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo
autorizácia na vykonávanie uvedenej služby,
10.3. „Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve“ vydané Úradom vojenského
letectva MO SR alebo
10.4. Doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej
organizácie,
10.5. platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie
o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii
výrobkov obranného priemyslu má byť zapísané najmenej VM11), vydané
Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní
s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 17/2017 z 01.07.2017, ktorým
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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.
11. Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2
– Vzor cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).
11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť
konečná a úplná. 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
plno mocenstva).
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné
miesta).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač
v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť
prihliadať.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10. tejto
výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR
s DPH, ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto
výzvy.
13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na
poskytnutie služby. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej
faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej
doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný
obstarávateľ nebude poskytovať.
14. Ďalšie informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného
uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
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Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku alebo v českom jazyku.
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 výzva zverejnená,

celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
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Príloha č. 1
Počet listov: 2
Opis predmetu zákazky
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora
riadenia letovej prevádzky ODRS
Vykonávanie nálezových servisných opráv LPIS s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy dielcov,
skupín, podskupín a blokov a obnoviť tak prevádzkyschopnosť LPIS - technológie systému
záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS (Operational Data Recording
System).
Množstvo, typ techniky a rozsah nálezovej servisnej opravy bude upresňované priebežne počas
roka 2018 podľa požiadaviek útvarov a zväzkov VzS.
Zariadenia, prístroje
ODRS VRR REC

Popis
Súprava záznamu pre radarového operátora
Súprava záznamu pre vežu riadenia letovej
ODRS VRR REC-TWR
prevádzky
ODRS VRR REP
Súprava prehrávača záznamov REPLAY
ODRS VRR CS
Stanica centrálneho záznamu
Inštalačná sada – kabeláž, prevodníky a prvky
ODRS VRR Install set
štruktúrovanej kabeláže siete LAN
ODRS VRR 8 VOICE REC 8 – kanálový zvukový digitizér
ODRS VRR 16 VOICE REC 16 – kanálový zvukový digitizér
ODRS VRR CMS
Stanica centrálneho dohľadu
ODRS VRR CS_16
Stanica centrálneho záznamu 16
ODRS VRR 32 VOICE REC 32 – kanálový zvukový digitizér
Súprava prehrávača záznamov REPLAY ODRS VRR REP_S
STAFF
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Príloha č. 2
Počet listov: 3
Vzor cenovej ponuky:
Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS – technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS
Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Časť 1 – cenová kalkulácia servisnej opravy
P.č.

Cena v EUR
bez 20% DPH

Názov položky

1.

Cena za 1 hodinu prác mimo
sobôt, nedieľ a sviatkov

2.

Cena za 1 hodinu prác počas
sobôt, nedieľ a sviatkov

3.

Cena za 1 km dopravy

Výška DPH v €

Cena v EUR s
20% DPH

Cena v € s DPH celkom (riadok 1+2+3)
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Časť 1 – cenová kalkulácia najčastejšie používaných náhradných dielov
Systém

Podsystém

ODRS

DSR

Názov náhradného dielu

Cena v EUR bez Cena v EUR s
20% DPH
20% DPH

SB601 AC Adapter
SB601 audio kábel , 2 m
SB601 Blade 32AN
SB601 Flat 16AN
SB601 Flat 8AN
Hlasové zariadenie Audio kabel 3,5 jack, 2m
Reproduktory Logitech S-120
Stereo sluchátka bez mikrofónu
KVM
Kábel DVI-DVI prepojovaci 1,8 m
Kábel VGA prepojovací 15M/15M 1,8 m
Klávesnica Genius USB SlimStar 110
KVM konzola do 19" Unicorn 17, 17" LCD
kláv. touchpad USB+PS/2
KVM prepínač cez káble KVM Venus 8D,
8xKVM portov, PS/2+USB
Myš Genius Xscroll USB čierna
Myš Logitech B110
Príslušenstvo KVM kábel KC-1501C
zväzok káblov 1,8m PS/2+USB
Redukcia kábel Display port - DVI
Monitor
LCD 24" EIZO EV2416W-BK TN-LED
1000:1 5ms 1920x1200
Rack
CISCO Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP
LAN Base
HP NC364T PCIe 4Port Gigabit Server
Adapter
Kábel napájací 220V 2.0m
K-Giga patch kábel S-FTP, Cat.5E - 2m
K-Giga patch panel KOMPAKT
24xRJ45/s, Cat.5E
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Recorder

Stanica

Tlačiareň

3RVideobox
AC adapter k 3RVideoboxu
AC adapter ku KVM konzole Unicorn 17
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
1TB SATA3 7200rpm 64MB
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
2TB SATA3 7200rpm 64MB
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
500GB SATA3 7200rpm 64MB
HP NVIDIA Quadro NVS 295, 256MB
HP Pro Book AC adapater
HP ProBook 4740s/17,3/i53210/6G/750/DVD/ATI/B/Lnx
Mechanika DVDRW LG GH24NS90
SATA SecurDisk čierna
Mechanika SONY SLIM 8X SATA
DVD+/-RW DL BLACK
Pamäť DDR3 4GB 240Pin 1333MHz CL
9,0 Kingston
Priemyselná základná doska AIMB781QG2-00A1E socket LGA1155 intel Q67
Priemyselný zdroj ATX 2U 400W PFC pre
ACP-2320MB
Procesor Intel Core i7-2600K 3.40GHz
6MB socket LGA1155 tray
Skrinka do 19" 2U ACP-2320MB
Skrinka Midi ATX Logic B03 400W čierna
Zdroj ATX do PC skrinky, 400 W
HP LaserJet Pro 400
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