Č. p.: UpIA-82-36/2018-OOVS

Výtlačok jediný.
Počet listov: 5
Prílohy: 1/1

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka na poskytnutie služby podľa §117 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:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úradom pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30845572
JUDr. Veronika Drgáčová
0960/317681
0960/312528
veronika.drgacova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na simulátore L-410
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 805 00000-9
Stručný opis predmetu zákazky:
Vykonanie udržiavacieho leteckého výcviku posádok dopravných lietadiel (posádka: veliaci pilot,
druhý pilot a palubný technik) na leteckom simulátore.
3. Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 267,00 Eur bez DPH
4. Typ zmluvy:
Zmluva na vykonanie výcvikov pre posádky lietadiel uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Miesto poskytnutia služby:
Miestom plnenia teoretickej prípravy a praktického výcviku je miesto stanovené dodávateľom –
miesto umiestnenia leteckého simulátora.
6. Termín plnenia: 2018-2019
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7. Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku na predmet
zákazky v rozsahu ceny za teoretickú prípravu, praktický výcvik na leteckom simulátore a nákladov
spojených so zabezpečením ubytovania a dopravy v mieste simulátora počas trvania výcviku
a vydania certifikátu o absolvovaní preskúšania z núdzových postupov a režijné náklady školiteľa pre
1 posádku v EUR vrátane DPH.
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.05.2018 o 09:00 hod. Ponuky je potrebné doručiť na
adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) pri osobnom styku:
Ministerstvo obrany SR – 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 uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie ,,CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre cenovú ponuku: „Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na simulátore
L-410“
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 do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:
10.1Platný doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
10.1.1
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
10.1.2
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
10.1.3
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (napr.
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre
verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov).
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10.2Oprávnenie organizácie na vykonávanie udržiavacieho výcviku na typovom leteckom simulátore
L-410, ktorý je certifikovaný príslušným leteckým úradom.
11. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky a podľa bodu 11.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha tejto výzvy).
11.1 Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky – v zmysle bodu 11.2 Vzor cenovej ponuky (cena
zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním výcviku, tj. teoretickú prípravu, praktický výcvik
na leteckom simulátore a náklady spojené so zabezpečením ubytovania a dopravy v mieste
simulátora počas trvania výcviku a vydania certifikátu o absolvovaní preskúšania z núdzových
postupov a režijné náklady školiteľa. 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
Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na simulátore L-410
Uchádzač: ....................................................................
Adresa, sídlo: ................................................................
IČO: ..............................................................................
IČ DPH: ........................................................................
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Návrh cenovej ponuky predmetu zákazky: Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na
simulátore L-410
Označenie etapy kurzu
Teoretická príprava
Praktický výcvik na simulátore
Zabezpečenie ubytovania a doprava
posádky v mieste simulátora počas
trvania výcviku

Vydanie certifikátu o absolvovaní
preskúšania z núdzových postupov
a režijné náklady školiteľa

Rozsah
(hodín, dní)

Cena v EUR pre výcvik 1 posádky
Cena v EUR bez Výška DPH
Cena v EUR
DPH
v EUR
vrátane DPH

Vyučovacích
hodín (4)
Vyučovacích
hodín (6)
Dĺžka trvania
kurzu 3 dni (2
noci)

Absolventom
kurzu

CENA CELKOM za 1 kurz pre 1 posádku v EUR vrátane DPH

.............................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu podľa bodu 11.1.
12. Kritérium 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 vrátane DPH za 1 kurz
pre 1 posádku, ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.
13. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky:
13.1Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na vykonanie
výcvikov pre posádky lietadiel podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
13.2Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne po riadnom poskytnutí služby v termíne
podľa bodu 6. tejto výzvy na základe vystavenej faktúry. Požaduje sa, aby poskytovateľ vystavil
faktúru bezodkladne po ukončení kurzu, najneskôr do 15. decembra príslušného roka a zaslal ju
na adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená po uzatvorení zmluvy. Súčasťou faktúry
bude objednávateľom potvrdený protokol o poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo
dňa jej doručenia objednávateľovi. Preddavky sa neposkytujú.
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.

4/5
Výzva na predloženie cenovej ponuky ÚpIA-82-36/2018-OOVS

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo 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
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.

V Bratislave, dňa

. mája 2018

Zodpovedný zamestnanec:

JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
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Príloha k Výzve na predloženie cenovej ponuky ÚpIA-82-36/2018-OOVS

Opis predmetu zákazky
Výcvik posádok lietadiel na simulátore L-410
1.

Po dobu platnosti zmluvy pravidelne vykonávať udržiavací letecký výcvik posádok dopravných lietadiel
(posádka: veliaci pilot, druhý pilot a palubný technik) na leteckom simulátore. Úrad centrálnej logistiky
a správy majetku štátu po dohode s Veliteľstvom vzdušných síl si vyhradzuje právo rozhodnúť –
spresniť konkrétny počet posádok v jednotlivých výcvikových rokoch

2.
Rok
Počet posádok
Počet účastníkov

2.

2018
9
27

2019
9
27

Výcvik vykonať na typovom leteckom simulátore L-410 ktorý je certifikovaný príslušným leteckým
úradom.
 letecký simulátor má mať v maximálnej miere zhodné prístrojové vybavenie s lietadlami L-410
prevádzkovanými OS SR,
 prístrojové vybavenie by malo čo najviac zodpovedať prístrojovému vybaveniu lietadla L-410 UVPE20,
 prístrojové vybavenie simulátora je v súlade s požiadavkami na lety podľa pravidiel IFR.

3. Letecký simulátor je certifikovaný pre kategóriu FTD, FNPT II, alebo FFS (Full Flight Simulator)
zabezpečujúci CRM a typovú kvalifikáciu na lietadlo L-410.
4. Školiace stredisko má minimálne 3-ročné skúsenosti s výcvikom pilotov na leteckých simulátoroch.
5. Obsah výcviku posádok :
a. teoretická príprava v rozsahu minimálne 4 hodín zameraná na:
 rozbor typických leteckých nehôd dopravných lietadiel L-410
 charakteristické chyby posádok lietadiel L-410
 zmeny v manuáloch pre používanie dopravného lietadla L-410
 príprava na let, plánovanie letov, výkonnosť lietadla a monitorovanie letu
 postupy posádok pri núdzových a abnormálnych situáciách
 spolupráca vo viacčlennej posádke (CRM)
 príprava na simulátor
b. praktický výcvik v rozsahu minimálne 6 letových hodín na simulátore dopravného lietadla L-410
zameraný na:
 nácvik priblíženia a pristátia s jedným nepracujúcim motorom
 nácvik letu IFR za limitujúcich poveternostných podmienok
 nácvik postupov riešenia núdzových a abnormálnych situácií
 kontrolný let
6. Teoretickú prípravu a praktický výcvik vykonať v mieste umiestnenia leteckého simulátora.
7. Zabezpečiť stravovanie, ubytovanie a dopravu posádok v mieste simulátora počas trvania výcviku.
- stravovanie, ubytovanie a dopravu posádok v mieste simulátora bude zahrnuté v cene kurzu.
8.

Zabezpečiť vydanie certifikátu o absolvovaní výcviku.

