Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-910-4/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka s nízkou hodnotou na zabezpečenie zhotoviteľa prác, 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. Juraj BESKID, PhD.
 0960 327 545, email: juraj.beskid@mil.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Mgr. Mário BARTOLEN
Telefón: 0960/346 467, e-mail: mario.bartolen@mil.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
„Objekty SPO Zemianske Kostoľany – požiarne hydranty“

2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena nefunkčných alebo poškodených hydrantových
ventilov a hadíc ako aj dodávka hadicových uložení v nástenných hydrantoch vo
viacerých objektoch SPO Zemianske Kostoľany.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Opravy a údržba protipožiarnych zariadení.
Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach
verejného obstarávateľa (objednávka), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení.
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 vykonania diela:
- Chemická zbrojnica, Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany
- Sklad Trebianka, Duklianska 60,972 71 Nováky
2.7 Termín dodania služby:
Začiatok realizácie: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
Dodanie predmetu zákazky: do 30 dní od začiatku realizácie.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka.
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3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 591,55 € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 30.08.2018 o 10,00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. posch. – podateľňa,  0960/ 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Spôsob doručenia ponúk :
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: „Objekty SPO Zemianske Kostoľany – požiarne
hydranty“
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.
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.
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať službu podľa bodu 6 tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa prílohy č. 1 k tejto výzve.
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Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s uskutočňovaním služby (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, 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.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania prác:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 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.
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.
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, emailom, 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.
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne
zverejnená.
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 staveniska a jeho okolia tak, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky.
Obhliadka objektu sa uskutoční dňa 21.08.2018. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod pred
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vchodom do objektu kasárni Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany. Účasť na
obhliadke je potrebné nahlásiť e-mailom minimálne deň pred realizáciou obhliadky.
Kontaktná osoba: Mgr. Mário BARTOLEN, Telefón: 0960/346 467, e-mail:
mario.bartolen@mil.sk
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Prílohy :
č.1 - cenová ponuka
– 2 listy
č.2 - obchodné podmienky (objednávka) – 3 listy
V Bratislave, dňa 6. augusta 2018
Spracovateľ:

Schválil:

................................................................
Ing. Juraj BESKID, PhD.

......................................................................
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-910-4/2018
Cenová ponuka na zákazku:
„Objekty SPO Zemianske Kostoľany – požiarne hydranty“

Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO:..................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................

P.č.

Objekt

e-mail ........................................................

Rozsah prác a ich špecifikácia

množstvo m.j.

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

1

ks

Demontáž ventilu

1

ks

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

2

ks

Demontáž ventilu

2

ks

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

2

ks

Demontáž ventilu

2

ks

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

2

ks

Demontáž ventilu

2

ks

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

5

ks

Demontáž ventilu

5

ks

11

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
C52 - dodávka a montáž

1

ks

12

Demontáž ventilu

1

ks

8

ks

8

hod

20

m

1

ks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
14
15
16

Chemická
zbrojnica b.č.16
Zemianske
Kostoľany
Chemická
zbrojnica b.č.84
Zemianske
Kostoľany
Chemická
zbrojnica
b.č.113
Zemianske
Kostoľany
Chemická
zbrojnica
b.č.139
Zemianske
Kostoľany
Chemická
zbrojnica
b.č.140
Zemianske
Kostoľany

Hadicové uloženie pre plochú hydrantovú
Sklad Trebianka hadicu C52
b.č.7 Nováky Doplnenie hadicového uloženia pre plochú
hydrantovú hadicu C52
Hydrantová hadica plochá C52 s
polospojkami
Výmena hadice plochej C52 s polospojkami
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Cena spolu
v EUR
s DPH

17
18
19
20

Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
Sklad Trebianka C52 - dodávka a montáž
b.č.9 Nováky
Demontáž ventilu
Hydrantový ventil mosadzný s polospojkou
Sklad Trebianka C52 - dodávka a montáž
b.č.11 Nováky
Demontáž ventilu

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

2

m3

21

Výkop zeminy

22

Zasypanie do lôžka pieskom

0,5

m3

Zasypanie zeminou

1,5

m3

Šupátko hydrantové DN80

1

ks

Zemná súprava šupátková

1

súpr

26

Poklop šupátkový

1

ks

27

Výmena šupátka

4

hod

23
24
25

Chemická
zbrojnica pri
b.č.113
Zemianske
Kostoľany

Predpokladaná
Spolu bez DPH
cena
DPH 20%
Cena spolu s DPH
Do ceny musia byť zahrnuté všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác (napr. náklady
na odvoz sute na skládku, pomocné práce, materiál, dopravu do miesta zhotovenia prác a pod.)

Prenos daňovej povinnosti: áno
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 2 k výzve č. ASM-910-4/2018
OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-910/2018
Počet listov: 2
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 správy majetku štátu MO SR
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:

30845572
SK2020947698
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Kont. osoba:
Register:
Telefón:
e-mail:

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

Názov:
„Objekty SPO Zemianske
požiarne hydranty“ - RŠÚ

Cena:
Kostoľany

– Cena bez DPH:
DPH (20%):
Cena s DPH:
Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykoná výmenu nefunkčných alebo poškodených hydrantových ventilov a hadíc ako aj
dodávku hadicových uložení v nástenných hydrantoch vo viacerých objektoch SPO Zemianske Kostoľany.
Rozsah prác bude vykonaný podľa rozpisu v pripojenej cenovej ponuke zhotoviteľa v prílohe, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky.
Práce bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 06,00 do 14,00 hod.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia prác a podpísaní zápisu o odovzdaní
a prevzatí prác 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 súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený
povereným pracovníkom objednávateľa. Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na
príjemcu plnenia – objednávateľa, zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru bez DPH, na ktorej uvedie
slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
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ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Ak zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá práce objednávateľovi v dohodnutom termíne, objednávateľ
má právo žiadať od zhotoviteľa 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 zhotoviteľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba riadne vykonaného práce je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia
diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa
a odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich
osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní prác, ako aj zoznam techniky s uvedením
evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace
právne a technické predpisy.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len
„PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia,
vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto
zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom
rozsahu. Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s internými predpismi a pravidlami
objednávateľa vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom
spíšu zápis o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania prác vykoná a písomne preukáže
preškolenie svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.
Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu
majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ prepraví vzniknutý odpad podľa druhu na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom túto prepravu bude
vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N
vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá
vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať
doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad
zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
Objednávka je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, pričom každý výtlačok objednávky zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden 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 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.
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Meno a priezvisko funkcionára
zodpovedného za prevzatie prác
a fakturáciu:

Mgr. Mário BARTOLEN
 0960/346 467
e-mail: mario.bartolen@mil.sk

do 30 dní od podpísania a nadobudnutia účinnosti objednávky po
zverejnení
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany
Miesto doručenia faktúry:
Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany
Fakturačná adresa objednávateľa Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
uvedená na faktúre:
Termín plnenia:

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky (výtlačok pre objednávateľa) je základná finančná kontrola vykonaná
podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave, dňa

. 08.2018

Za objednávateľa:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ odboru správy majetku štátu ÚSMŠ
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