Taktické krídlo Sliač
Č. p.: TKSl-46-1-6/2018

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie na dodanie predmetu zákazky s názvom:
„Obsluha lanového záchytného zariadenia BAK-12“
„Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany, Taktické krídlo Sliač
Sídlo : Československej armády 1182, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná adresa: Československej armády 1182, 962 31 Sliač
Kontaktná osoba: rtn. Adriana MIŠÍKOVÁ
Telefón: 0960/452 260
Fax:0960/ 452 242
E-mail: adriana.misikova@mil.sk
1.

Typ zmluvy:
Objednávka.

2.

Miesto dodania:
V mieste útvaru.

3.

Druh a množstvo tovaru:
Obsluha lanového záchytného zariadenia BAK-12

4.

Rozsah ponuky:
Na celý predmet zákazky. Služba, ktorú požadujeme musí spĺňať podmienky kvality. Ponuka musí
obsahovať cenu s DPH v euro mene.

5.

Termín dodania: február 2018

6.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je školenie obsluhy lanového záchytného zariadenia BAK-12. Toto školenie
musí byť sprostredkované spoločnosťou OWT, s.r.o. Bosakova 7, Bratislava, ktorá je výhradným
zástupcom firmy Zodiac Arresting Systems (USA) na Slovensku a v ČR. Školenie vykoná
zástupca firmy Zodiac Arresting Systems (USA), ktorá v roku 2009 inštalovala predmetné
zariadenie v objekte Taktického krídla Sliač a ako jediná môže v predmete zákazky školiť.
Školenie musí obsahovať predmety:
-

obsluha,

-

údržba,

-

odstraňovanie drobných porúch na zariadení.

Po úspešnom

absolvovaní školenia bude danou spoločnosťou vydaný certifikát.

7.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 30.01.2018 o 13:30 hod.
Návrhy s cenovou ponukou možno doručiť poštou alebo osobne:
na adresu: VÚ 4977, Skupina personálneho manažmentu, ČSA 1182, 962 31 Sliač.
Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom:
„SÚŤAŽ – Obsluha lanového záchytného zariadenia BAK-12 - NEOTVÁRAŤ“

9.

Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 30.01.2018, v miestnosti č. 119,
prízemie o 14.00 hod. v budove štábu VÚ 4977 Sliač. Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia,
podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovená veliteľom VÚ 4977 Sliač. Vyhodnocovanie
ponúk komisiou je neverejné. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia
ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

10.

Podmienky účasti:
- povolenie Úradu vojenského letectva Bratislava na poskytovanie školenia v požadovanom
predmete zákazky.

11.

Cenové a platobné podmienky:
- do ponúknutej ceny si uchádzač zahrnie všetky vedľajšie náklady,
- cenová ponuka musí byť vyplnená úplne,
- v cenovej ponuke uviesť cenu s DPH,
- doba splatnosti faktúry bude 30 dní.

12.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cenová ponuka s DPH.

V Sliači dňa: 29.01.2018

kapitánka Ing.. Jana MOLNÁROVÁ
náčelníčka Skupiny personálneho manažmentu

