Vojenský útvar 1037 Martin
ZaVaMD-568-7 /2018
Počet listov : 2
Počet príloh : 1/1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.
Názov:

Sídlo:
IČO:

Slovenská republika – Ministerstvo obrany
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
zastúpené
Vojenský útvar 1037
Jilemnického 6, 036 01 Martin
30845572

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:

kpt. Ing. Michal MATEJÍK
+421960483452
+421960483109

2.

Predmet zákazky:
Oprava a údržba výcvikového zariadenia zdvihákov terčového zariadenia CPL IKS
Druh a množstvo:
Je uvedený v prílohe č. 1 k výzve.

3.

Typ zmluvy: Objednávka

4.

Miesto dodania: Vojenský útvar 1037, Martin

5.

Termín dodania : podľa objednávky

6.

Predpokladaná cena zákazky do 23706,95 € s DPH.

7.

Lehota na predloženie cenovej ponuky, spôsob doručenia:
Cenovú

ponuku

je možné predložiť elektronicky e-mailom na adresu
michal.matejik@mil.sk , poštou na adresu Vojenský útvar 1037, Jilemnického 6, 036 01
Martin. Prípadne osobne v pracovné dni pondelok – štvrtok od 7.00-09,30 a 13,00-14,30 hod.,
v piatok od 07,00-09,30 hod. na pracovisko administratívnej bezpečnosti VÚ 1037 Martin.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.11.2018 o 08,00 hod. Ponuka predložená
po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá.
8.

Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená veliteľom útvaru dňa 30.11.2017 o 09,00
hod. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané bez prítomnosti uchádzačov. Úspešný uchádzač bude
informovaný o prijatí jeho ponuky tým, že mu bude predložená objednávky na celý predmet
zákazky na jej potvrdenie.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní.
9.

10.

Podmienky účasti:
Doručenie cenovej ponuky v lehote podľa bodu 8. Oprávnenie podnikať s predmetom
Zákazky
Obsah ponuky:
a) Vypísaná a potvrdená „kompletná“ cenová ponuka na zákazku podľa prílohy č. 1,
ktorej predmetom je poskytnutie služby Oprava a údržba výcvikového zariadenia
zdvihák terčov CPL IKS. Ceny musia byť konečné vrátane dopravy a všetkých služieb
s tým spojených pri dodržaní kvality jednotlivých výrobkov.
b) Neoverená fotokópia (scan) dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky alebo
neoverená fotokópia (scan) dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
c) Čestné prehlásenie, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo
výzve.

11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky

12.

Ďalšie informácie:
Dôvod zrušenia súťaže:
 nebola predložená žiadna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Martine 28.11.2018
Zodpovedný zamestnanec
mjr. Ing. Jozef KRIVKA
predseda komisie

Vojenský útvar 1037 Martin
príloha číslo : 1
Počet listov : 1

Cenová ponuka na zákazku - oprava a údržba zdvihákov terčového
zariadenia CPL IKS

Poznámka: Ceny s DPH uvádzať zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Rozpis práce do položiek
Pč.

Pč.
zdviháka
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Presný popis položky
výmena fólie s tlačidlami, výmena krycej fólie, výmena
dosky ručného ovládania

výmena planétových kôl a aretácia prevodovky,
ozubené kolesá hriadeľa
Výmena riadiaca doska ovládania chodu motora a
senzorov (Platine TC 2007 V51B SK), výmena
planétových kôl a aretácia prevodovky,
výmena planétové kola prevodovky, potenciometer
výmena veľkého a malého ozub. kolesa, potenciometer,
planétové kola prevodovky, skrutky veka zdvihákov
chýbajú
výmena dosky ručného ovládanie, výmena veľkého a
malého ozub. kolesa, potenciometer,
výmena planétové kola prevodovky, súprava
ozubených kolies potenciometer
výmena fólie s tlačidlami
výmena fólie s tlačidlami, výmena krycej fólie, výmena
dosky ručného ovládania
výmena riadiaca doska, komunikačná doska, fólia s
tlačenkami, skrutka fixácie teká, guma strmeňa, krycia
fólia, malé a veľké ozubené koleso, planétové kola
výmena fólie, dosky displeja a riadiacej dosky
výmena riadiaca doska ovládania chodu motora a
senzorov, senzor zásahov,
výmena planetových kôl a aretácie prevodovky,
výmena fólie s tlačidlami, výmena krycej fólie, výmena
dosky ručného ovládania,
výmena skrutky ramena a jeho fixácia na zdvihák,
výmena fólie s tlačidlami
výmena fólie s tlačidlami

Cena v (€)
bez DPH

Cena v
(€) s
DPH

Poznámka

16

27

výmena riadiaca doska ovládania chodu motora a
senzorov, senzor zásahov,

17

31

výmena fólie s tlačidlami

18

33

19

34

20

35

21

-

Oprava pohonu nosiča zdvihákov na BTD

22

-

testovanie zdvíhacích zariadení

výmena ozubeného remeňa, ozubené kolesá hriadeľa a
prevodovky, výmena poškodených dielov, výmena
dosky ručného ovládania
výmena fólie s tlačidlami, výmena krycej fólie, výmena
dosky ručného ovládania
výmena spodnej komunikačnej dosky, planétové kola
prevodovky, potenciometer

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi.
Kontaktné údaje:

V .......................... dňa ................ ...

....................................................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

