Č. p.: ÚpIA-258-13/2018-OOVS
Počet listov: 4
Prílohy: 1/1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zadávanie zákazky 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:
3084 5572
Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav KUČA
Telefón:
0960/317 645
E-mail:
jaroslav.kuca@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

„Technické overenie skúšobnej stanice 2V8M1E“

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 508 40000-5
3.

Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 20 150,- EUR bez DPH

4.

Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5.

Miesto poskytnutia služby:

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. novembra 2018

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku na
predmet zákazky v rozsahu ceny za hodinu prác a ceny za km dopravy na miesto poskytnutia
služby.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10. augusta 2018 do 09:00 hod.
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 „Skúšobná stanica 2V8M1E“

Sídlo zhotoviteľa vrátane jeho prevádzok
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Cenovú ponuku 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
Ing. Jaroslav KUČA
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne:

Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni
od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

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:
Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba cenové
ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve a predložili
cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky
v Prílohe č. 1.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov/povolení:
10.1. 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,
10.2. preukazujúcich odbornú a technickú spôsobilosť, potrebnú na uskutočnenie
služby požadovanej v predmete zákazky (napr. certifikát, autorizácia na vykonávanie
uvedenej služby, je držiteľom technických podmienok podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
a/alebo prevádzkovej/opravárenskej dokumentácie pre skúšobnú stanicu 2V8M1E
a predpisu PVOV/B 22 – 70),
10.3. na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie o povolení
obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov
obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 4), 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. 1/2018 z 12. marca 2018, 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.
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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, podľa bodu 11.2.
Vzor cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 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:
„Technické overenie skúšobnej stanice 2V8M1E“

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:
P. č.

1.
2.
3.

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

Názov pracovnej činnosti

Cena v €
bez DPH

Výška DPH
v€

Cena v €
s DPH

Cena za hodinu prác mimo
sobôt, nedieľ a sviatkov
Cena za hodinu prác počas
sobôt, nedieľ a sviatkov
Cena za 1 km dopravy

Cena celkom

.................................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a
podpis štatutárneho zástupcu
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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.
13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a poskytnutie služby bude
realizované na základe písomnej objednávky, pričom objednávateľom bude Ministerstvo
obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na
základe vystavenej faktúry po riadnom 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, 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 výzva zverejnená,
 celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
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Príloha číslo: 1

Opis predmetu zákazky
pre

„Technické overenie skúšobnej stanice 2V8M1E“
Predmetom zákazky je technické overenie skúšobného zariadenia 2V8M1E, výrobné číslo:
RO525 v rozsahu:
 vykonanie súhrnu opatrení v rozsahu podľa predpisu PVOV/B 22-70, zameraných na
zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadenia pri práci so špeciálnou muníciou,
 vykonanie odbornej skúšky tlakového vyhradeného technického zariadenia v súlade
s prevádzkovou dokumentáciou so zápisom do prevádzkovej dokumentácie.
Rozsah požadovaných úkonov v rámci technického overenia zariadenia 2V8M1E.
1. Vyčistenie konektorov pultov a káblov,
2. Práce podľa TCHP 1246/1 op. č. 1 – 5,
3. Práce podľa TCHP 1246/2 op. č. 1 – 3,
4. Práce podľa TCHP 1246/2 op. č. 4 – 5,
5. Práce podľa TCHP 1246/3 op. č. 1,
6. Práce podľa TCHP 1246/3 op. č. 1, 6,
7. Práce podľa TCHP 1246/3 op. č. 2 – 4,
8. Práce podľa TCHP 1246/3 op. č. 5,
9. Preverenie funkčnosti činnosti KIPS 2V8M1E,
10. Protokolárne odovzdanie.
Rozsah požadovaných úkonov bude spresnený objednávkou vrátane požiadavky na zápis
o technickom stave, ktorý bude predložený pri nasunutí techniky na opravu.
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