Príloha č. 4
k metodického pokynu
k zadávaniu zákaziek
s nízkou hodnotou

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p. : ÚpIA-227-1/2018-OOPS

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie 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“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené Úradom pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba:
PhDr. Juraj Janík
Telefón:
0960/317 663
Fax:
0960/312 528
E-mail:
juraj.janik@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky – TOVAR.
2.1 Názov predmetu zákazky:
Náhradné diely do rádiovej techniky.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky sú tovary – náhradné diely do rádiovej techniky – kód sumarizácie 2560.
podrobné vymedzenie predmetu tejto zákazky je uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Označenie druhu a predpokladané množstvo požadovaných náhradných dielov:
Názov položky

P.č

Predpokladané
množstvo

1

ANTÉNA PÁSKOVÁ 0,7M AT-624L

9

2

ANTÉNA PÁSK.0,5M AT-710MB-S

10

3

NÁSTAVEC ANTÉNNY

8

4

BATÉRIA TLI-718

25

5

Mikrotelefón do PRC-710N

8

6

ANTÉNA PRÚTOVÁ 7-DIELNA 2,7M AT-271A

8

7

NÁSTAVEC ANTÉNNY AB-591

8

8

ANTÉNA PÁSKOVÁ 1M AT-988

8

9

MIKROTELEFÓN H-250

8

10

BATÉRIA TNC-2188

25

11

Batéria LI-500

21

12

Headset HS-504T

8

13

kábel COMTAG

15

14

Kukla letná M10A

10

15

Nabíjač K-7600

2

17

Anténa AS-1288B

2

18

Kĺb antény AD-1000V

10

1

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
32352100-6 – časti rádiového a radarového zariadenia
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Tento predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky,
2.6 Miesto dodanie tovaru:
Miestom dodania predmetu zákazky je:
Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
2.7 Termín dodania tovaru:
Tovar bude dodaný na základe kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto výzvy na predloženie
ponúk. Zmluva bude uzavretá na dobou určitú do 31.05.2018.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Kúpna zmluva na dodanie predmetu zákazky podľa ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota tejto zákazky počas plnenia je 69 999,17 € bez DPH, čo predstavuje sumu
83 999,00 € s DPH, uvedené prostriedky vyčlenil verejný obstarávateľ zo svojho rozpočtu na daný
účel. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku ktorá bude nad predpokladanú hodnotu zákazky.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.3.2018 o 09:00h.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom
- listinne (poštou, alebo osobne)
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme 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 uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
▪ označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom pre daný návrh: „Náhradné diely do rádiovej techniky“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, 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)
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6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Opis predmetu zákazky.
Uchádzači predložia úplný opis ponúkaného predmetu zákazky v súlade s prílohou č.1 tejto
výzvy. Ak sa to dá uplatniť 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 tejto výzve a jej prílohe.
6.3. 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.2 z 17.06.2017 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.

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 6.1. tejto výzvy.
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy.
7.3. Kópiu platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom podľa bodu 6.3. tejto výzvy.
7.4. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie 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/služby do miest dodania
vrátane dopravy a montáže.
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).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Náhradné diely do rádiovej techniky
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Oprávnený zástupca:..............................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
Cenová ponuka na predmet zákazky: ............................................ (názov podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
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P.č.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Názov / obchodné označenie tovaru

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

B
C
D
ANTÉNA PÁSKOVÁ 0,7M AT-624L
ANTÉNA PÁSK.0,5M AT-710MB-S
NÁSTAVEC ANTÉNNY
BATÉRIA TLI-718
Mikrotelefón do PRC-710N
ANTÉNA PRÚTOVÁ 7-DIELNA
2,7M AT-271A
NÁSTAVEC ANTÉNNY AB-591
ANTÉNA PÁSKOVÁ 1M AT-988
MIKROTELEFÓN H-250
BATÉRIA TNC-2188
Batéria LI-500
Headset HS-504T
kábel COMTAG
Kukla letná M10A
Nabíjač K-7600
Anténa AS-1288B
Kĺb antény AD-1000V
Cena celkom v EUR s DPH

E

F
9
10
8
25
8

G (ExF)

8
8
8
8
25
21
8
15
10
2
2
10
∑

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

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH – cenou celkom v eur s DPH
sa rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru/poskytnutia služby/uskutočnenia stavebných prác*)
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Kúpnu zmluvu na dodanie
predmetu zákazky podľa ustanovenia § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. Preddavok sa
neposkytuje. Verejný obstarávateľ bude na základe dojednaných zmluvných podmienok vyžadovať aby
súčasťou dodávky bol dodaný aj certifikát o originalite výrobku alebo vyhlásenie o zhode v zmysle § 12
ods.3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača
na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy.
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 na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie
stavebných prác, ak:
4

▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie
služby/uskutočnenie stavebných prác*), ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa 13.3.2018

Spracovateľ:

Schválil:

Juraj Janík, PhDr., v.r.
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ ÚIA MO SR
(riadna dovolenka)
v zastúpení
Ing. Peter KOREŇ v.r.
riaditeľ OdOVOP ÚIA MO SR

................................................................
Podpis, meno, priezvisko, titul

.........................................................................
podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

*) Nehodiace sa vymažte.
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Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. ÚpIA-227-1/2018-OOPS

Opis predmetu zákazky
Náhradné diely do rádiovej techniky
P.č

Názov

Popis položky IK

Materiál

NSN / Výkresové číslo

Počet
jedn. v r.T

RPP-KFO

VČM

3

ANTÉNA PÁSKOVÁ 0,7M AT624L
ANTÉNA PÁSK.0,5M AT-710MBS
NÁSTAVEC ANTÉNNY

PRC-710N

0600000412444

2054-09081-00

4

BATÉRIA TLI-718

PRC-710N

0600000410931

6140-01-493-8092 / 2054-09011-00

5

HS-624

5965-19-002-1741

8 633007-24

PRC-930, 930HP 0600000412445

5985-32-062-6475 / 2090-09015-00

8 633007-24 0665007000157

7

Mikrotelefón do PRC-710N
ANTÉNA PRÚTOVÁ 7-DIELNA
2,7M AT-271A
NÁSTAVEC ANTÉNNY AB-591

PRC-930, 930HP 0600000412446

5985-00-086-7149 / 2090-09016-00

8 633007-24 0665007000165

8

ANTÉNA PÁSKOVÁ 1M AT-988

PRC-930, 930HP 0600000412443

5985-32-067-5924 / 2052-09210-00

8 633007-24 0665007000130

9

MIKROTELEFÓN H-250

PRC-930, 930HP

5965-00-043-3463

8 633007-24

10

BATÉRIA TNC-2188

PRC-930, 930HP 0600000410933

TNC-2188,12V/5Ah, 2051-09215-00

25 633007-24 0665007000026

11

Batéria LI-500

PNR-500

20540914500

21 633007-24

12

Headset HS-504T

20360930300

8 633007-24

13

kábel COMTAG

14

Kukla letná M10A

15

Nabíjač K-7600

PNR-500
MESIT
aerospace
MESIT
aerospace
PNR-500

20580921500

2 633007-24

17

Anténa AS-1288B

VRC-990

20510921800

2 633007-24

18

Kĺb antény AD-1000V

VRC-990

20560902900

10 633007-24

1
2

6

PRC-710N

2000000002993

5985-32-062-6475 / 2054-09061-00

9 633007-24 2805000010928

PRC-710N

0600000412389

5985-00-552-0500 / 2054-09042-00

10 633007-24 0665007000093
8 633007-24 0665007000149
25 633007-24 0665007000000

15 633007-24
10 633007-24

1

