MINISTERSTVO OBRANY SR
Hospodárska správa____
Č.p.: HSa - 355 - 1/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších
predpisov, ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Zastúpené :
Sídlo :
IČO :
Kontaktná osoba:
Telefón :
Fax:
e-mail:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Hospodárska správa
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30 845 572
Marian BIELENÝ
0960 32 22 40; 0903 820 110
0960 31 31 10
bielenym@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky na základe dotazníka.
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Terénny zber údajov – výskum verejnej mienky metódou „face to face“
(podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve Opis predmetu zákazky)
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Služba v rozsahu
a) výskum sa uskutoční do 15.11.2018
b) výskum uskutočniť na reprezentatívnej vzorke populácie SR vo veku od 18 rokov
c) počet respondentov 1200
d) počet otázok 33
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74130000-9 ; 98390000-3 ;
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti
2.6. Miesto poskytnutia služby:
Miestom poskytnutia služby je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
2.7. Termín poskytnutia služby:
Termín dodania údajov vo formáte SPSS a prepis odpovedí na otvorené otázky
v elektronickej podobe do 15.11.2018
2.8. Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka
3. Predpokladaná hodnota zákazky
13 053,- € s DPH

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
– adresa verejného obstarávateľa
– adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
– označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“,
– heslo „Terénny zber údajov – výskum verejnej mienky“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou: Ministerstvo obrany SR,Hospodárska správa,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
Osobne: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa,
Za kasárňou 3, Bratislava,
budova č. 5, miestnosť č. 122 pracovisko administratívnej bezpečnosti
(podateľňa), v čase od 7,30-11,30; 13,00-14,30hod.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 21. septembra 2018 do 10,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude
neotvorená vrátená uchádzačovi.
5. Vyhodnotenie ponúk
Otvárenie ponúk sa uskutoční dňa 21.septembra 2018 o 11,00 hod.
6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 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
7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia následovné doklady:
7.1. Doklady podľa bodu 6.1. tejto výzvy – doklady preukazujúci splnenie podmienok
účasti,
7.2. 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 všetky požadované jednotlivé položky. Ponúknutá cena
musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby
i nákladov na dopravu.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 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).

VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu

verejnej mienky na základe dotazníka.

P.č.

Názov

M.j.

Jednotková
cena bez DPH
v EUR

Jednotková
cena v EUR
s DPH

Cena celkom
s DPH za
požadované
množstvo

Požadované
množstvo
bat./ks otázok

1.

Uzavretá otázka jednoduchá

ks

21

2.

Uzavretá otázka zložitá

ks

4

3.

Otvorená otázka zložitá

ks

5

4.

Batéria uzavretých otázok / 14 položiek /

bat.

1

5.

Batéria uzavretých otázok / 10 položiek /

bat.

1

6.

Batéria uzavretých otázok / 9 položiek /

bat.

1

∑

Cena celkom v EUR s DPH

.........................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Najnižšia cena celkom s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
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.
Objednaný predmet zákazky dodať na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia ľudských
zdrojov, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
10. Doplňujúce informácie verejného obstarávateľa
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.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne
sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných
orgánov štátnej správy.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby ak:
• nebola predložená ani jedna ponuka
• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby
ak:
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
• celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa

V Bratislave 13.9.2018
Spracovateľ:
Marian Bielený

Schválil:
Ing. Jaroslav BĚHULA
riaditeľ Hospodárskej správy MO SR
riadna dovolenka - v zastúpení
pplk. Ing. Tibor UHLIAR
riaditeľ OdEP HSa

Príloha č.1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákákazky:
Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky na základe dotazníka.
Výskum verejnej mienky bude realizovaný metódou „face to face“ s dotazníkom, ktorý
obsahuje 21 uzavretých jednoduchých otázok, 4 uzavreté zložité otázky, 5 otvorených
zložitých otázok, 1 batériu uzavretých otázok so 14 položkami, 1 batériu uzavretých otázok
s 10 položkami, 1 batériu uzavretých otázok s 9 položkami.
Výskum verejnej mienky vykonať na reprezentatívnej vzorke populácie SR vo veku od 18
rokov s počtom respondentov 1200.
Dodanie získaných údajov z výskumu verejnej mienky v elektronickej podobe vo formáte
SPSS, vrátane prepisu odpovedí na otvorené otázky.

