Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-522-4/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie, 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: Ing. Ľubor POTANČOK
Telefón: 0960/312 264, e-mail: lubor.potancok@mil.sk.
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
„Bratislava, Kutuzovove kasárne - Pasportizácia dopravného značenia“.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia vo vnútri areálu vrátane
prerokovania navrhovaného riešenia na KDI Bratislava.
Pri projektovom riešení je potrebné rešpektovať príslušné platné zákony, vyhlášky
a normy.
Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný, vo vlastníctve MO SR.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Služba v rozsahu:
- Projektová dokumentácia,
- Rozpočet a výkaz výmer,
- Inžinierska činnosť (IČ) – prerokovanie navrhovaného riešenia na KDI Bratislava,
- Autorský dohľad (AD).
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79421200-3 vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce.
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Miesto dodania služby:
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
2.7 Termín dodania predmetu zákazky:
Do 40 dní od doručenia objednávky.
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2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 620,- € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.04.2018 o 10,00 hod. Záujemca zašle ponuku
v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu: alena.simkova@mod.gov.sk,
pričom do predmetu uvedie: „BA, KK - Pasportizácia dopravného značenia“.
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 službu, 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 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v
rozsahu: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať službu podľa bodov 6.1. a 6.2. tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním projektových prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, doprava,
atď.). 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.
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:

BA, KK - Pasportizácia dopravného značenia:

Zistenie súčasného stavu, zabezpečenie podkladov, projektová dokumentácia dopravného
značenia, rozpočet a výkaz výmer:
Hodinová sadzba
Počet kalkulovaných
Kategória práce
v EUR bez DPH
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Inžinierska činnosť (IČ) – prerokovanie navrhovaného riešenia na KDI Bratislava:
Hodinová sadzba
Počet kalkulovaných
Kategória práce
v EUR bez DPH
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €

Spolu

Spolu

Autorský dohľad (AD):
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
DPH 20%
Cena za dielo celkom vrátane DPH

............... €
............... €
............... €
...............................................................
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 služby:
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
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zákazky na základe objednávky. Preddavok sa neposkytuje. Obchodné podmienky
(objednávka) tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 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.
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.
Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta navrhovaného riešenia, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 19.04.2018. Zraz účastníkov bude
o 09,00 hod. pred hlavným vchodom MO SR, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava.
Kontaktná osoba: Ing. Ľubor POTANČOK, Telefón: 0960/312 264,
e-mail: lubor.potancok@mil.sk.
K účasti je potrebné zo strany záujemcu elektronicky zaslať požiadavku na zabezpečenie
vstupu do objektu do 18.04.2018.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Prílohy :
č.1 - obchodné podmienky (objednávka) – 3 listy
V Bratislave, dňa .... apríla 2018
Spracovateľ:

Schválil:

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

........................................................................
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-522-4/2018
OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-522/2018
Počet listov:
Prílohy:

Zhotoviteľ:

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:
DPH 20%:
Cena s DPH:
Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykoná pre objednávateľa dielo – vypracuje projektovú dokumentáciu dopravného značenia,
zabezpečí inžiniersku činnosť a výkon autorského dohľadu, podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako aj nižšie
uvedených technických a obchodných podmienok objednávateľa.
Technické a obchodné podmienky:
1. Predmetom objednávky bude dodanie zákazky v rozsahu:
1.1 Zistenie súčasného stavu, zabezpečenie podkladov, projektová dokumentácia dopravného
značenia, rozpočet a výkaz výmer,
1.2 inžiniersku činnosť - prerokovanie navrhovaného riešenia na KDI Bratislava,
1.3 autorský dohľad.

Bratislava, Kutuzovove kasárne Pasportizácia dopravného značenia

2. Rozsah, obsah a spôsob splnenia predmetu zákazky:
2.1 Projektová dokumentácia dopravného značenia na úrovni realizačného projektu bude vypracovaná
v súlade s príslušnými platnými zákonmi, vyhláškami a normami.
Bude dodaná v šiestich vyhotoveniach v písomnej forme. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov
a položkový rozpočet bude spracovaný v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer
v štyroch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia bude súčasne dodaná v dvoch vyhotoveniach na
CD nosičoch v programe pdf, vrátane výkazu výmer.
2.2 Inžinierska činnosť – zhotoviteľ prerokuje projektovú dokumentáciu so všetkými dotknutými orgánmi
štátnej a verejnej správy a ich prípadné pripomienky ako aj vyjadrenia objednávateľa zapracuje do
projektu. Doklady budú vložené vo výtlačku č. 1 v origináloch. V ostatných výtlačkoch budú tieto
vložené ako fotokópie.
2.3 AD zhotoviteľa projektu bude vykonávaný počas realizácie dopravného značenia.
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3.
3.1

3.2

3.3

Fakturácia a platobné podmienky:
Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 1.1 a 1.2 týchto technických
podmienok do 15 dní po odovzdaní tejto časti diela objednávateľovi.
Zhotoviteľ vystaví faktúru samostatne za plnenie uvedené v bode 1.3 týchto technických podmienok.
Nárok na vystavenie faktúry za túto časť predmetu plnenia zhotoviteľovi vzniká po ukončení realizácie
dopravného značenia. Výkon AD počas realizácie pred vykonaním fakturácie písomne potvrdí
technický dozor alebo iný písomne poverený zástupca objednávateľa.
Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a to do 15 dní odo dňa splnenia príslušnej časti predmetu plnenia.
Faktúra bude obsahovať minimálne údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. Faktúra bude predložená
objednávateľovi v troch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude doklad o dodaní príslušnej časti plnenia
objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na
prepracovanie. Lehota splatnosti v takom prípade začne plynúť odo dňa doručenia novej faktúry
objednávateľovi.

4.
Cena:
Zistenie súčasného stavu, zabezpečenie podkladov, projektová dokumentácia dopravného
značenia, rozpočet a výkaz výmer:
Hodinová sadzba
Počet kalkulovaných
Kategória práce
v EUR bez DPH
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Inžinierska činnosť (IČ) – prerokovanie navrhovaného riešenia na KDI Bratislava:
Hodinová sadzba
Počet kalkulovaných
Kategória práce
v EUR bez DPH
hodín
vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €

Spolu

Spolu

Autorský dohľad (AD):
Kategória práce

Hodinová sadzba
v EUR bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce
veľmi náročné a koncepčné práce
náročné práce
menej náročné práce
pomocné práce
Cena bez DPH v EUR :
............... €
Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
DPH 20%
Cena za dielo celkom vrátane DPH

............... €
............... €
............... €
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Počet
kalkulovaných
hodín

Spolu

5.
5.1

5.2

5.3

6.
6.1
6.2

Zodpovednosť za vady :
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a
nedodržaním platných noriem.
V prípade vady diela má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne tieto
vady odstrániť. Zhotoviteľ tieto vady odstráni do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávateľom.
Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník).
Sankcie :
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka.
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa tejto objednávky, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň
omeškania až do jeho riadneho vykonania a odovzdania.

V prípade, že zhotoviteľ na základe tejto objednávky vytvorí autorské dielo, udeľuje objednávateľovi
v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 152/2016 Z. z. výhradnú
licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (projektová dokumentácia, resp. jej časť).
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 zhotoviteľa.
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 vystavenia objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Meno a priezvisko funkcionára zodpovedného za
prevzatie prác a fakturáciu:
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Miesto dodania:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
do ............2018
Termín plnenia:
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Miesto doručenia faktúry:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,
Fakturačná adresa uvedená na faktúre:
832 47 Bratislava

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ správy majetku štátu ÚCLaSMŠ
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