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Výzva
na predloženie cenovej ponuky
Zákazka 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:
30845572
Kontaktná osoba:
JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
Telefón:
0960/317 681
E-mail:
veronika.drgacova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky: Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných
informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 506 60000-9
Stručný opis predmetu zákazky:
Vykonanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby LPIS s cieľom
odstrániť vzniknuté poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov a obnoviť tak
prevádzkyschopnosť LPIS – rádionavigačných systémov ILS/DME

3.

Druh a množstvo:
Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 33 333,30 EUR bez DPH

4.

Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby
leteckých pozemných informačných systémov uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5.

Miesto poskytnutia služby:

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. novembra 2018

VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa

1/6
Výzva na predloženie cenovej ponuky ÚpIA-83-7/2018-OOVS

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku na predmet
zákazky v rozsahu ceny za hodinu prác, ceny za km dopravy na miesto poskytnutia služby podľa
bodu 5. tejto výzvy, vrátane ceny náhradných dielov.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.02.2018 o 09:00 hod.
Cenové ponuky 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
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Úrad pre investície
a akvizície
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Podacia stanica – 132
Pondelok až štvrtok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.
Piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.,
Tel. 0960 313 165, 0960 313 166

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 navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „CENOVÁ PONUKA-NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „LPIS - ILS/DME“
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:
Vyhodnocované budú iba cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti
uvedené v tejto výzve a splnili podmienky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:
10.1. Platný 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.
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10.1. Platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom - vydané rozhodnutie o
povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov
obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 11), 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. 2/2017 z 19.06.2017, 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.
10.2. Doklad preukazujúci spôsobilosť organizácie v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1108/2009, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 216/2008 a VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č.
1035/2011, alebo
Osvedčenie o spôsobilosti organizácie vykonávať predmetné činnosti vo vojenskom
letectve vydané Úradom vojenského letectva MO SR, alebo
Iný uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej
organizácie.
11. Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. a bodu 11.2., v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha 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 plnomocenstva).
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.
11.2. Vzor cenovej ponuky
,,Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov
(LPIS) – rádionavigačných systémov ILS/DME“
Uchádzač: ....................................................................
Adresa, sídlo: ................................................................
IČO: ..............................................................................
IČ DPH: ........................................................................
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P.
č.

Názov pracovnej činnosti,
dopravy, náhradného dielu

1.

Cena za 1 normohodinu prác

2.

Cena za 1 km dopravy

3.

LF 1576A LF generátor

4.

OS1221A RF oscilátor

5.

LPA1580A modulátor

6.

MF1211A doska monitora

7.

MO1212A doska monitora

8.

TCA1218C doska ovládania

9.

RMA1215A komunikačné
rozhranie

10.

PS1227D napájací zdroj

11.

CI1210 riadiaca doska

12.

BW1566A monitor batérií

13.

FI1392 doska sériového
rozhrania

14.

MB1575A zbernica kabinetu

15.

AE493J anténny prvok LLZ

16.

RCA1240 panel ovládania

17.

SF1344A panel ovládania slave

18.

PS635F zdroj pre panel
ovládania

19.

OS1706B RF oscilátor

20.

GPA1581A modulátor

21.

GPA1582A modulátor

22.

MF1219A doska monitora

23.

713316B antény prvok GP

Cena v
EUR bez
DPH

Výška
DPH v
EUR

Cena v
EUR
s DPH
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24.
25.
26.
27.
28.

79-FAU.21A lok. Indikátor
stavu
284-FAU.5A komunikačné
rozhranie
283-FAU.8 modem
14-FAU.22C LPVS napájací
zdroj
28-FAU.17B nízko výkonový
zosilovač

29.

1-FAU.446B TX kontrolér

30.

349-FAU.7C prijímač

31.

14FAU.22B LVPS

32.

9-FAU.2C TX video

33.

14-FAU.24C HVPS

34.

1-FAU.440B CPU

35.

80-FAU.14C monitor

36.

181-FAU.2B budič

37.

349-FAU.15B RF generátor

38.

389-FAU.2AD T/R modul

39.

14-FAU.29AB napájací zdroj

CENA CELKOM v EUR s DPH
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s
poskytnutím služby v mieste plnenia.
Dátum:
.............................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu podľa bodu 11.1.
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.
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13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
13.1. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na poskytnutie nálezových servisných
opráv v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. Poskytnutie služby bude realizované na základe písomne
akceptovaných objednávok, pričom objednávateľom bude Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
13.2. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne po riadnom poskytnutí služby
v termíne podľa bodu 6. tejto výzvy na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry bude
objednávateľom potvrdený protokol o poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní
odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky 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.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu
zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa

.februára 2018

Zodpovedný zamestnanec:

JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
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Príloha k Výzve na predloženie cenovej ponuky ÚpIA-83-7/2018-OOVS

Opis predmetu zákazky
,,Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) –
rádionavigačných systémov ILS/DME“

Vykonávanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby LPIS s cieľom
odstrániť vzniknuté poruchy dielcov, skupín, podskupín a blokov v rozsahu podľa žiadanky
a obnoviť tak prevádzkyschopnosť LPIS – rádionavigačných systémov ILS/DME.
Služba – vykonávanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby LPIS –
rádionavigačných systémov pre presné prístrojové priblíženie a pristátie ILS/DME letísk Kuchyňa
a Sliač – HW a SW komponenty.
Množstvo a rozsah nálezovej servisnej opravy a pravidelnej profylaktickej údržby bude upresňované
priebežne počas roku 2018 podľa požiadaviek útvarov a zväzkov vzdušných síl v rozsahu podľa
nasledujúceho technického zadania predmetu zákazky:
P.č.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Popis
Pravidelná profylaktická údržba
Kurzový rádiomaják LLZ
Štvrťročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Ročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Kontrola pred a počas letového overenia
Zostupový rádiomaják GP
Štvrťročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Ročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Kontrola pred a počas letového overenia
Rádiový diaľkomer DME
Polročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Ročná kontrola podľa technickej dokumentácie
Kontrola pred a počas letového overenia
Servisné opravy rádionavigačných systémov ILS/DME
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Počet
zariadení

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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