Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-258-11/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH: SK2020947698
Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ
Telefón: 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Jozef POKORNÝ
Telefón: 0960/327 529, e-mail: jozef.pokorny@mod.gov.sk.
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Dodávka teplometov – plynových ohrievačov.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka:
*Teplogenerátor, typ 9 - 30 kW s príslušenstvom pre pripojenie vrátane prípojnej
Hadice v dĺžke 5 m,
*Teplogenerátor, typ 5 - 10 kW s príslušenstvom pre pripojenie vrátane prípojnej
hadice v dĺžke 5 m,
*Plynová pec Relax 4,2 kW s príslušenstvom pre pripojenie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis
predmetu zákazky.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
P. č.
1.
2.
3.
4.

Názov položky
Teplogenerátor, typ 9 - 30 kW
Teplogenerátor, typ 5 - 10 kW
Plynová pec Relax 4,2 kW
Pripojovacia plynová hadica v dĺžke 5m

Požadované
množstvo
10 ks
10 ks
25 ks
20 ks

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá
tovarov v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto
zákazky maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39721411-6 Plynové ohrievače
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
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2.6 Miesto dodania tovaru:
VÚ 1043 Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká.
2.7 Termín dodania tovaru:
Do 15 dní od doručenia objednávky.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 920,- € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.03.2018 o 10,00 hod. Záujemca zašle ponuku
v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu: jozef.pokorny@mod.gov.sk, pričom
do predmetu uvedie: „Dodávka teplometov – plynových ohrievačov“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len
u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
6.2 Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky
ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby
bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky. Opis predmetu zákazky musí byť v súlade
s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1 tejto výzvy.
6.3 Uchádzači doložia prospekty, katalógové listy alebo iné vyobrazenie ponúkaného
tovaru.
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy.
7.2 Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2 tejto výzvy.
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7.3 Doklad podľa bodu 6.3 tejto výzvy.
7.4 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru za predpokladané
množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky
požadované jednotlivé druhy položiek. 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). Uchádzač
predloží iba jednu cenovú ponuku.
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
P.č.

Názov / obchodné označenie tovaru

A
B
1. Teplogenerátor, typ 9 - 30 kW
2. Teplogenerátor, typ 5 - 10 kW
3. Plynová pec Relax 4,2 kW
4. Pripojovacia pl. hadica v dĺžke 5m
Cena celkom v EUR s DPH

Dodávka teplometov – plynových ohrievačov.

Výška DPH
PredpoklaJednotková
Jednotková
Cena celkom s DPH
v EUR pri
dané
cena bez DPH
cena v EUR s
za príslušné
sadzbe DPH 20
množstvo
v EUR
DPH
množstvo
%
v ks

C

D

E

F
10
10
25
20

G (ExF)

∑

...............................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania tovaru:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného predmetu
zákazky. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu
zákazky na základe objednávky. Preddavok sa neposkytuje. Obchodné podmienky
(objednávka) tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve.
10. Doplňujúce 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
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
* sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
* celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania
ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, e-mailom, poštou.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak
nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný
obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Prílohy :
č.1 – opis predmetu zákazky – 1 list
č.2 – obchodné podmienky (objednávka) – 2 listy

V Bratislave, dňa 9. marca 2018

Spracovateľ:

Schválil:

................................................................
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

........................................................................
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM
riadna dovolenka
v zastúpení

Ing. Alena DUGOVÁ
(N R ASM 7/2018 zo dňa 01. marca 2018)
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-258-11/2018

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka teplometov – plynových ohrievačov.
1. Teplogenerátor, typ 9 - 30 kW:
Plynový agregát s možnosťou regulácie výkonu medzi 9 - 30 kW. Výhrevnosť max. 1100
m3/h. Piezo zapaľovanie, termopoistka, poistka proti prehriatiu, plynulá regulácia výkonu.
2. Teplogenerátor, typ 5 - 10 kW:
Plynový agregát s možnosťou regulácie výkonu medzi 5 - 10 kW. Výhrevnosť max. 360
m3/h. Piezo zapaľovanie, termopoistka, poistka proti prehriatiu, plynulá regulácia výkonu.
3. Plynová pec Relax 4,2 kW:
Infračervené bytové vykurovacie teleso. Kontrola spalín, termopoistka, tri polohy výkonu,
kolieska, piezo zapaľovanie.
4. Pripojovacia plynová hadica s koncovkami určená na propán-bután, dĺžka 5 m.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava do miesta dodania.
Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým technickým normám a právnym
predpisom platným v SR a EÚ, vzťahujúcim sa k týmto tovarom, a musia byť zdravotne
nezávadné.

5

Príloha č. 2 k výzve č. ASM-258-11/2018

OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-258/2018
Počet listov:
Prílohy:

Dodávateľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:

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

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
- riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej
logistiky a správy majetku štátu MO SR
IČO:
30845572
IČ DPH:
SK2020947698
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kont. osoba:
Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960 322 836
e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

Cena bez DPH:
Dodávka teplometov – plynových
DPH 20%:
ohrievačov
Cena s DPH:
Dodávateľ za podmienok uvedených v tejto objednávke, vo vlastnom mene a
zodpovednosť dodá objednávateľovi tovar typu:
- Teplogenerátor, typ 9 - 30 kW s príslušenstvom pre pripojenie (10 ks),
- Teplogenerátor, typ 5 - 10 kW s príslušenstvom pre pripojenie (10 ks),
- Plynová pec Relax 4,2 kW s príslušenstvom pre pripojenie (25 ks),
- Pripojovacia plynová hadica s koncovkami určená na propán-bután, dĺžka 5 m (20 ks).

na vlastnú

Objednávateľ sa zaväzuje tovar v dohodnutom mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu
cenu. Dodávateľ je povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať objednávateľovi doklady v
slovenskom jazyku, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
Dodávka sa považuje za splnenú až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov. V
prípade ich nesúladu s objednávkou má objednávateľ právo dodávku odmietnuť. Dodávateľ prehlasuje, že
ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo
škody na ňom prechádza na objednávateľa jeho prevzatím v mieste dodania.
Dodávateľ je povinný tovar zabaliť na prepravu spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri dodaní
tovaru poverený zástupca objednávateľa prekontroluje dodaný tovar a potvrdí dodací list dodávateľa.
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru v mieste dodania.
Objednávateľ v prípade vadného plnenia má právo na výmenu vadného tovaru za nový bez vád.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od dodania tovaru v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto
zákona. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude obidvoma
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stranami podpísaný dodací list s uvedením dátumu, miesta dodania, názvu a typu tovaru, celkovej ceny,
ktorý vyhotoví dodávateľ.
Splatnosť faktúry vykonávateľa za riadne dodaný tovar je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
ju vráti dodávateľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční výhradne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry
vystavenej dodávateľom.
Ak dodávateľ riadne nedodá tovar v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo žiadať od dodávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej
pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť dodávateľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Objednávka je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie objednávky zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jedno pre dodávateľa.
Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
kpt. Ing. Radoslav Klima, tel. 0960/415 504,
Meno a priezvisko funkcionára
e-mail: radoslav.klima@mil.sk.
zodpovedného za fakturáciu:
Meno a priezvisko funkcionára
zodpovedného za prevzatie tovaru:

rtn. Martin Mateides, tel. 0960O415 509,
e-mail: martin.mateides@mil.sk.

Miesto dodania:

VÚ 1043 Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká

Termín dodania:

do ............2018

Miesto doručenia faktúry:

VÚ 1043 Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká

Fakturačná adresa uvedená na faktúre:

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ správy majetku štátu ÚCLaSMŠ
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