MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p. : ÚpIA-291-14/2018-OOPS
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 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 o VO“)
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:
„Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4“.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky sú tovary – munícia do brokovníc 12/70 (ďalej len „munícia“).
Podrobný opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v prílohe tejto výzvy na
predloženie ponúk.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Označenie munície:
názov
NÁBOJ BROKOVÝ 12/70 OPEN DOOR
NÁBOJ BROKOVÝ 12/70 JS
NÁBOJ BROKOVÝ 12/70 Buck Shot 8,4

VČM
0201000114009
0201000114017
0201000114025

NSN
1305400011720
1305400011722
1305400011721

Predpokladané množstvo požadovanej munície:
názov
12/70 OPEN DOOR
12/70 JS
12/70 Buck Shot 8,4

Počet ks
r.2018

počet ks
r.2019

8 000
6 500
1 800

8 000
6 500
1 800

Počet
celkom v ks
2018-2020
8 000
24 000
6 500
19 500
1 800
5 400

počet ks
r.2020

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
35331000-3 strelivo do strelných zbraní
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Táto výzva na predloženie ponúk sa delí na časti:
Časť 1.: náboj 12/70 OPEN DOOR,
Časť 2.: náboj 12/70 JS,
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Časť 3.: náboj 12/70 Buck shot 8,4.
Uchádzači môžu predložiť svoju cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, alebo len na
niektorú z vyššie uvedených častí.
2.6 Miesto dodanie tovaru:
Miestom dodania predmetu zákazky je:
Vojenský útvar 5728 Nováky/Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, 972 71 Nováky
2.7 Termín dodania tovaru:
Tovar bude dodaný na základe kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto súťaže. Úspešný
uchádzač bude povinný dodať tovar nasledovne: Dodávku v roku 2018 najneskôr do 15.
novembra 2018. Dodávky v ďalších rokoch požadujeme dodať najneskôr do 15. novembra
príslušného roku.
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, ktorej čerpanie
bude realizované na základe vystavených objednávok za príslušný kalendárny rok.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota jednotlivých častí zákazky:
Časť č.1: náboj 12/70 OPEN DOOR, predpokladaná hodnota za tri roky plnenia je 31 680,00 €
bez DPH, čo predstavuje 38 016,00 € s DPH,
Časť č.2: náboj 12/70 JS, predpokladaná hodnota za tri roky plnenia je 12 090,00 € bez DPH, ,
čo predstavuje 14 508,00 € s DPH,
Časť č.3: náboj 12/70 Buck shot 8,4, predpokladaná hodnota plnenia za tri roky je 1 890,00 €
bez DPH, čo predstavuje 2 268,00 € s DPH.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky ako celku počas jej plnenia je 45 660,00 € bez DPH, čo
predstavuje sumu 54 792,00 € s DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 1.10.2018 o 14:00h.
5. Spôsob doručenia ponúk:
a) e-mailom, na e-mailovú uvedenú v bode I. tejto výzvy na predloženie ponúk,
b) listinne – poštou, alebo osobne.
Ponuky predkladané listinne je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy na
predloženie ponúk 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“,
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▪ označenie heslom: „NÁBOJE 12/70“ .
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
6. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
7. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1.
Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
7.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
7.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
7.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
7.2.
Opis predmetu zákazky. Uchádzači predložia úplný opis ponúkaného predmetu
zákazky v súlade s prílohou č.1 tejto výzvy na predloženie ponúk, v ktorom uvedú
charakteristiky ponúkaného tovaru, prípadne ďalšie súvisiace 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 v jej prílohe č.1.
7.3. 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-3) vydané MH SR v
zmysle Zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodovaní s VOP“) a v súlade s
Opatrením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2018 z 12.3.2018 ktorým sa
vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona o obchodovaní
s VOP.
7.4. Kópiu platného certifikátu uplatňovania systému kvality rady EN ISO 9001, alebo jeho
ekvivalent.
8. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 7.1. tejto výzvy na predloženie ponúk.
8.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 7.2. tejto výzvy na predloženie ponúk.
8.3. Kópiu platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom podľa bodu 7.3. tejto
výzvy na predloženie ponúk.
8.4. Kópiu platného certifikátu podľa bodu 7.4. tejto výzvy na predloženie ponúk.
8.5. Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky tri časti, alebo len na niektoré z častí. 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 jednotlivé druhy položiek ktoré uchádzač predkladá
na jednotlivé druhy munície. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač uvádza cenu len pre ten
druh munície ktorého dodanie ponúka. Ponúknutá cena v kolónke „Cena celkom v EUR s
DPH za dodanie predmetu výzvy na predloženie ponúk (kritérium na vyhodnotenie ponúk)“
musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miest
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dodania vrátane dopravy. 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).

4

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na Časť 1. zákazky:
Náboj 12/70 OPEN DOOR,
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Oprávnený zástupca:..............................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
„Cenová ponuka na predmet zákazky pre časť 1. Náboj 12/70 OPEN DOOR.

P. č.

Názov materiálu

cena v €
za 1 ks
bez DPH

DPH
v€

Cena v €
za 1 ks s
DPH

A.
B.
C.
D.
E.
1. 12/70 OPEN DOOR
Cena celkom v EUR s DPH:

Množstevný
koeficient –
počet ks
F.
24 000

cena spolu s
DPH v €
G.

.........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7.5. tejto výzvy
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na Časť 2. zákazky:
Náboj 12/70 JS,
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Oprávnený zástupca:..............................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
„Cenová ponuka na predmet zákazky: „Náboj 12/70 JS“.

P. č.

Názov materiálu

A.
B.
2. 12/70 JS

cena v € za
DPH
1 ks bez
v€
DPH
C.

D.

Cena v €
za 1 ks s
DPH

Množstevný
koeficient –
počet ks

E.

F.
19 500

cena spolu s
DPH v €
G.

Cena celkom v EUR s DPH:

.........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7.5. tejto výzvy
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na Časť 3. zákazky:
Náboj 12/70 Buck shot 8,4,
Údaje o uchádzačovi:
Uchádzač:...............................................................
Adresa, sídlo:..........................................................
IČO:........................................................................
IČ DPH:..................................................................
Oprávnený zástupca:..............................................
Kontaktné údaje: e-mail:........................................ / mobil:........................................................
„Cenová ponuka na predmet zákazky: „Náboj 12/70 Buck shot 8,4“.

P. č.

Názov materiálu

cena v €
za 1 ks DPH
bez
v€
DPH
C.
D.

Cena v €
za 1 ks s
DPH

A.
B.
E.
3. 12/70 Buck shot 8,4
Cena celkom v EUR s DPH:

Množstevný
koeficient –
počet ks
F.
5 400

cena spolu s
DPH v €
G.

.........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 7.5. tejto výzvy
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9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované pre každú časť samostatne, na základe najnižšej ceny celkom v eur
s DPH ktorú uchádzač uvedie v stĺpci G. svojej ponuky pre príslušnú časť tejto zákazky. Verejný
obstarávateľ nezaradí ponuku do vyhodnotenia ponúk podľa zvoleného kritéria v príslušnej časti,
ak ponúkaná cena za dodanie predmetu obstarávania v príslušnej časti s DPH bude väčšia ako je
predpokladaná hodnota danej časti uvedenej v bode 3. tejto výzvy na predloženie ponúk.
10. Obchodné podmienky dodania tovaru
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. Plnenie bude realizované prostredníctvom
objednávok na príslušný rok v množstvách tak, ako sú uvedené v bode 2.3 tejto výzvy na
predloženie ponúk.
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. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
11. 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 na predloženie ponúk.
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 ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy na predloženie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
V Bratislave dňa 4.9.2018
Spracovateľ: Juraj Janík, PhDr.,
Schválil:
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície
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Dňa:
Vypracoval:
súhlasí:
súhlasí:

5.9. 2018
PhDr. Juraj Janík
Mgr. Lucia Červeňaková
Ing. Peter Koreň

Registratúrna značka a lehota uloženia: FA-01 / 10
Vyhotovené v 1 výtlačku.
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Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. ÚpIA-291-1/2018-OOPS
Opis predmetu zákazky
„Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4“

P. č.
1.
2.
3.

Názov materiálu
12/70 OPEN DOOR
12/70 JS
12/70 Buck shot 8,4

VČM

NSN

Rok
2018
ks

Rok 2019
ks

Rok 2020
ks

0201000114009
0201000114017
0201000114025

1305400011720
1305400011722
1305400011721

8 000
6 500
1 800

8 000
6 500
1 800

8 000
6 500
1 800

Spolu za
roky
2018-2020
v ks
24 000
19 500
5 400

I. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
A. názov – 12/70 brokový špeciálny náboj OPEN DOOR pre brokovnicu kalibru 12
typ 12/70 OPEN DOOR
Charakteristika – náboj 12/70 OPEN DOOR je určený na vyrážanie zámkov, dverí, pántov a iných prekážok.
Výkonnostné požiadavky
- kaliber
12
- priemerná rýchlosť v1
max 480m/s
- plášť nábojnice
plastový
- typ strely
špeciálna
- hmotnosť strely
10±1,5 g
- materiál strely
inertná látka
- dĺžka nábojnice po výstrele
70 mm
- výška kovania nábojnice
12,0 mm
- efektívne použitie
do 15 cm
B. názov – 12/70 brokový náboj JS pre brokovnicu kalibru 12
1

typ - 12/70 Jednotná Strela
Charakteristika – náboj 12/70 Jednotná Strela je určený na zneškodnenie živej sily na krátku vzdialenosť.
Výkonnostné požiadavky
- kaliber
12
- priemerná rýchlosť v2
max.415±15m/s
- hmotnosť jednotnej strely
32 ±1,00 g
- typ jednotnej strely
break
- materiál strely
olovo
- dĺžka nábojnice po výstrele
70 mm
- výška kovania nábojnice
12,0 mm
- efektívne použitie
do 50 m
C. názov – 12/70 brokový náboj Buck shot 8,4 pre brokovnicu kalibru 12
typ - 12/70 Buck shot 8,4
Charakteristika – náboj 12/70 Buck shot 8,4 je určený na zneškodnenie živej sily na krátku vzdialenosť.
Výkonnostné požiadavky
- kaliber
12
- priemerná rýchlosť v1
max.400m/s
- hmotnosť hromadnej strely
34 g ± 1,0 g
- priemer brokov
8,4 ± 0,2 mm
- materiál brokov
olovo
- dĺžka nábojnice po výstrele
70 mm
- výška kovania nábojnice
12,0 mm
- efektívne použitie
do 50 m
D. Značenie:
 Na každom obale je označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet kusov v balení, číslo výrobnej série, rok výroby a hmotnosť.
 Obal je označený UN kódom a kódom o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN.
 Dodávka munície musí spĺňať požiadavky STANAG-u 2953-AOP-2(D) „Identifikácia munície “.
E. Pri dodaní predmetu zmluvy v množstve, v kvalite a vo vyhotovení podľa technickej dokumentácie požadujem dodať:
 protokol o výrobe,
 protokol o technickej a streleckej skúške vystavený autorizovanou osobou,
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technické údaje o zalaborovaných výbušninách,
povolenie na označovanie obalu UN-kódom s platnosťou minimálne 34 mesiacov,
osvedčenie o kvalite a úplnosti,
vyhlásenie o zhode v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR č. 264/1999 a príslušnej technickej špecifikácie výrobku obranného
priemyslu
 technickú dokumentáciu pre výrobu a preberanie alebo technickú dokumentáciu na preskúšavanie na splnenie § 57 Zákona 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Dodávateľ pred uzatvorením zmluvy predloží objednávateľovi technické podmienky schválené odberateľom alebo vypracuje technické
podmienky v zmysle Slovenského obranného štandardu SOŠ 001-„Technické podmienky“.
 Sprievodnú dokumentáciu pri dodaní zákazky je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a v anglickej mutácii.
F. Ďalšie požiadavky na dodanie predmetu zákazky:
a) Spolu s predmetom obstarania musia byť dodané v slovenskej a anglickej mutácií (v tlačenej podobe 3x a v elektronickej podobe CD/DVD nosiči 3x – formát pdf, samostatné obrázky formát jpg) :
- bezpečnostné opatrenia pri manipulácií, skladovaní a preprave,
- technické požiadavky na skladovanie a prepravu s uvedením rozmerov balenia, spôsobu paletizácie, určením hmotnosti balenia,
ekvivalentu TNT na 1ks pre jednotlivé predmety obstarania,
- návod na použitie výrobku,
- samostatná fotografická dokumentácia výrobku, balenia a označenia,
- rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky do príslušnej triedy nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN,
- platné povolenie na označovanie obalu UN-kódom,
- osvedčenie o kvalite a úplnosti,
- telefonické, faxové, e-mailové spojenie na dodávateľa a výrobcu.
b) Požiadavky na kodifikáciu predmetu zákazky:
- Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať pri plnení zákazky proces kodifikácie tovarov obranného priemyslu.
(Viac na www.uosksok.sk )
c) Požiadavky na overovanie kvality
- Úspešný dodávateľ musí dať súhlas, že môže byť vykonané štátne overovanie kvality na predmet obstarávania,
- rozsah štátneho overovania kvality bude vykonaný v rozsahu noriem AQAP, podľa rozhodnutia ÚOŠKŠOK,
- dodávateľ pred uzatvorením zmluvy predloží objednávateľovi technické podmienky schválené odberateľom alebo vypracuje
3

technické podmienky v zmysle Slovenského obranného štandardu SOŠ 001-„Technické podmienky“.
- výnimky a odchýlky zo zmluvných požiadaviek vzťahujúce sa na produkt rieši Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne
overovanie kvality.
d) požiadavka na iný spôsob preukázania kvality:
- dodávateľ musí mať certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 alebo ekvivalentný systém manažérstva kvality,
alebo iným spôsobom preukáže že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanou normou (ISO
9000:2015).
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