Agentúra správy majetku
Č. p.: ASM-277-40/2018-OdSHM

Bratislava 22. októbra 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zabezpečenie služby podľa § 282 z. č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka- obchodná
verejná súťaž
1. Identifikácia vyhlasovateľa :
Názov :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo :
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO :
308 455 72
Poverená procesom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba : JUDr. Lucia Kamenická, tel.: 0960/327 553, e-mail: Lucia.KAMENICKA@mil.sk
2. Predmet zákazky :
Názov zákazky : „Vypracovanie znaleckého posudku – stanovenie výšky škody“
Zistenie výšky škody vzniknutej na hnuteľnom majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej
republiky. Cenová ponuka pozostáva z odmeny za činnosť znalca, náhrady hotových výdavkov,
náhrada za stratu času ( ďalej len „znalecké“ ).
Celkové vyhodnotenie bude najnižšia cena za znalecký posudok v EUR.
Druh zákazky :
služba
3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je vypracovanie znaleckého posudku podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 492/2004 Z.z. na hnuteľný majetok štátu v správe rozpočtovej organizácie MO SR za účelom
zistenia výšky vyniknutej škody.
Termín vyhotovenia a odovzdania znaleckého posudku je 30. novembra 2018.
Znalecký posudok
1. KONTAJNER ISO 1C sanitárny, ev. č: K04516YH00010; uložené vo VÚ 6335 Prešov
- stanovenie výšky škody;
bližšie informácie poskytne: JUDr. Lucia Kamenická tel. č.: 0960/327 553, Ing. Igor Andrášik tel. č.:
0960/317 654.
4. Možnosť predloženia ponuky :
Požaduje sa ponuka konečnej ceny za vypracovanie znaleckého posudku.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu vyhlasovateľa bezhotovostnou platbou na základe
faktúry vystavenej dodávateľom služby so splatnosťou 30 dní odo dňa fyzického odovzdania predmetu
zákazky. Na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje záloha.
6. Podmienky účasti uchádzačov :
Doklad o oprávnení vykonávať znaleckú činnosť.
Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči MO SR žiadne dlhy a nedoplatky.
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7. Náklady na ponuku :
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením, ponuky znáša uchádzač bez
akýchkoľvek finančných nárokov na verejného obstarávateľa.
8. Obsah cenovej ponuky :
Ponuka predložená uchádzačom na znalecký posudok musí obsahovať :
ponúknutá cena na znalecký posudok, pričom kritériom je najnižšia cena za vypracovanie
znaleckého posudku
identifikačné údaje uchádzača
ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky
9. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky :
Uchádzač doručí svoju ponuku obstarávateľovi osobne alebo poštou v samostatnom obale na adresu :
Agentúra správy majetku MO SR, Za kasárňou č. 3, 832 47 Bratislava.
Obal musí obsahovať nasledovné údaje :
adresa uchádzača ( meno a adresa, alebo obchodné meno a sídlo spoločnosti )
obal musí byť označený –
o „Vypracovanie znaleckého posudku č. ASM-277-40/2018“
o „Neotvárať“
10. Termín doručenia cenovej ponuky :
Do 05. novembra 2018 do 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú vyhodnocované.
11. Kritériá a hodnotenie ponúk :
Na základe predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, pričom
kritériom je najnižšia cena za znalecký posudok a jeho zhotovenie 30. novembra 2018.
12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk :
Po vyhodnotení cenových ponúk zostaví obstarávateľ poradie uchádzačov a oznámenie o výsledku
zašle iba úspešnému uchádzačovi.
13. Použitie elektronickej aukcie :
Nie.
14. Doplňujúce informácie :
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu neprevezme objednávku na vypracovanie znaleckého
posudku, obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené
ponuky nebudú výhodné pre obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
obstarávateľa.

Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ
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