Č.: ÚpIA-73-6/2019-OOVS
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/2

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zadávanie zákazky 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)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
3084 5572
Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav KUČA
Telefón:
0960/317 645
E-mail:
jaroslav.kuca@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky:
„Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39“
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise
predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise
predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
35812300-2 – Bojová výstroj
Doplnkový slovník: FB01-7 - Na vojenské použitie
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku
na celý predmet zákazky s uvedením ceny bez DHP, výšku DPH a celkovú cenu s DPH.
Cena sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta (0,00 EUR). Dielčia cenová ponuka (na
neúplný predmet zmluvy) je neprípustná a bude vyradená.
2.6. Miesto dodania tovaru:
Vojenský útvar na území SR, bude spresnené v kúpnej zmluve
2.7. Termín dodania tovaru:
do 15. apríla 2019, bude spresnené v kúpnej zmluve
2.8. Typ zmluvného vzťahu:
Kúpna zmluva
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3.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 160 833,33 EUR bez DPH

4.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29. januára 2019 o 09:30 hod.
Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
 adresu verejného obstarávateľa
 adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39“
Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej
ponuky na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Ing. Jaroslav KUČA
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne:

Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni
od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 4 tejto výzvy
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.
5.

Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba cenové
ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve a predložili
cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky
v Prílohe č. 1.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

6.

Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov/povolení:
6.1. preukazujúcich osobné postavenie o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu
zákazky, ktorým môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba a podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
6.2. na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané a platné rozhodnutie o povolení
obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov obranného
priemyslu má zapísané najmenej VM 10), vydané Ministerstvom hospodárstva SR v
zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva
SR č. 1/2018 z 12. marca 2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného
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priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.3. čestné vyhlásenie, že dodaním tovaru nebude porušené nariadenie rady (EÚ)
č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,
ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, v znení ďalších opatrení, ako aj posledného
rozhodnutia Európskej rady na zasadnutia z 13.–14. decembra 2018 o predĺžení
reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu
na Ukrajine do 31. júla 2019.
6.4. ďalšie podmienky dodania:
 dodanie certifikátov alebo potvrdení, že dodaný tovar bude od autorizovaného
výrobcu uvedeného materiálu splňujúci technické špecifikácie/technické normy
podľa prideleného VČM;
 verifikované Splnomocnenie od autorizovaného výrobcu uvedeného materiálu pre
výhradné zastupovanie jeho záujmov na území Slovenskej republiky, ak takéto
splnomocnenie existuje.
7.

Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 6. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 7.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky, podľa bodu 7.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).
7.1.
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky (materiálu)
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť
konečná a úplná. 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).
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.
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7.2.

Vzor cenovej ponuky:

„Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39“
Uchádzač:

.......................................................

Adresa, sídlo:

.......................................................

IČO:

.......................................................

IČ DPH:

.......................................................

P. č.

Názov položky

VČM

1.

Maska kyslíková KM-36D, 2.
séria – veľ. 2
Maska kyslíková KM-36D, 2.
séria – veľ. 3
Oblek výškový PPK-3, veľ. 2
Oblek výškový PPK-3, veľ. 3
Oblek výškový PPK-3, veľ. 4
Oblek výškový PPK-3, veľ. 5
Oblek výškový VKK-6M, veľ. 10
Záchranná letecká vesta ASŽ-58

0409000067815

Požadované
množstvo
(ks)
1

0409000067866

2

0409000062600
0409000062651
0409000062707
0409000062758
0409000063259
0414000052804

5
8
7
4
1
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednotková
cena
bez DPH

Cena za dodávku
bez DPH

DPH

Celkom
Poznámka:
Ceny sú uvedené v EURO

V ....................................... dňa ....................................... 2019
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.............................................................
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu

s DPH

Poznámka

8.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 6. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH, ak
uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 7. tejto výzvy.

9.

Obchodné podmienky dodania tovaru predmetu zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Dodávka materiálu
bude realizovaná na základe zmluvy, pričom objednávateľom bude Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Platba za dodaný materiál sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po fyzickej kontrole a
protokolárnom odovzdaní/prevzatí materiálu. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej
doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.

10. Ďalšie informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov, ak boli predložené.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača
originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 6. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, alebo 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 výzva zverejnená,
 celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
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pre spis

Príloha číslo: 1
k č. ÚIA-73-6/2019-OOVS

Opis predmetu zákazky
pre
„Výškové vybavenie pre pilotov MiG-29 a L-39“
Predmetom zákazky je dodanie výškového vybavenia pre pilotov lietadiel MiG-29 a L-39
v rozsahu:
 Maska kyslíková KM-36D, 2. séria – veľ. 2 – 1 ks
 Maska kyslíková KM-36D, 2. séria – veľ. 3 – 2 ks
 Oblek výškový PPK-3, veľ. 2 – 5 ks
 Oblek výškový PPK-3, veľ. 3 – 8 ks
 Oblek výškový PPK-3, veľ. 4 – 7 ks
 Oblek výškový PPK-3, veľ. 5 – 4 ks
 Oblek výškový VKK-6M, veľ. 10 – 1 ks
 Záchranná letecká vesta ASŽ-58 – 5 ks
Predmetom zákazky je výškový oblek PPK-3, kyslíková maska KM-34D, výškový
oblek VKK-6M a záchranná letecká vesta, ktoré majú charakter vojenského materiálu
uvedeného pod bodom VM 10) Spoločného zoznamu výrobkov obranného priemyslu EÚ
(2018/C 098/01) podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výškový oblek PPK-3 spoločne s kyslíkovou maskou KM-34D patria do súpravy
kyslíkového vybavenia lietadlá MiG-29 a sú špeciálne určené a skonštruované pre
vytváranie potrebných životných podmienok pilota a pre zachovanie jeho pracovných
schopností (bez obmedzenia pohybov) pri vykonávaní rôznych letových úloh vo veľkých
výškach, vrátane zabezpečenia nepretržitej rádiovej komunikácie s orgánmi riadenia
vzdušného priestoru a medzi pilotmi lietadiel navzájom.
Výškový kompenzačný odev VKK-6M, kompenzačné rukavice a kompenzačné
ponožky patria do súpravy kyslíkového vybavenia KKO-5 a sú špeciálne určené pre
vytváranie potrebných životných podmienok pilota a pre zachovanie jeho pracovných
schopností (bez obmedzenia pohybov) pri vykonávaní rôznych letových úloh vo veľkých
výškach. Pri použití odevu s automatom tlaku AB-6E umožňuje vykonávanie letov s
preťažením do l0 násobku zemského zrýchlenia. Kompenzačné rukavice a kompenzačné
ponožky sa používajú vo výškach nad 20 km. Kompenzačné ponožky sa používajú s
obuvou, ktorá neobopína pevne nohy.
Záchranná letecká vesta ASŽ-58 je prispôsobená pre lietadlá MiG-29 na základe
požiadavky štandardnej výbavy pre pilotov v systéme NATINAMDS (NATO Integrated
Air and Missile Defence System) tak, aby zabezpečovala prežitie pilota pri riešení
niektorých zvláštnych prípadov za letu (núdzovom opustení lietadlá - katapultáži) s
následným dopadom do vody (vodné toky, jazerá, priehrady, more).
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Súčasťou dodávky každého jedného kusu obstarávaného materiálu musí byť platná
originálna sprievodná dokumentácia (atestát, formulár, baliaci štítok, a pod.) potvrdená
výrobcom (s originálnou pečiatkou). Zo sprievodnej dokumentácie musí byť jasne
stanovený dátum výroby, stanovený technický život a kvalita vyhotovenia. Dodaný
materiál musí byť zabalený v originálnom balení. Minimálna záručná doba na dodaný
materiál je 24 mesiacov od dátumu protokolárneho odovzdania/prevzatia.
Upozornenie:
Náhrada sprievodnej dokumentácie (kópia), neúplné údaje o životnosti materiálu
a/alebo dokumentácia bez originálnej pečiatky výrobného podniku je neprípustná.
Materiál bude hodnotený ako nevyhovujúci pre používanie v OS SR.
V prípade, že výrobca už uvedený materiál nevyrába, ale má vyvinutú a zavedenú
do používania plnohodnotnú náhradu, jej použitie musí byť doložené a potvrdené
výrobcom spoločne s príslušnou dokumentáciou (popis, ošetrovanie, údržba, atď.).




Pri dodaní materiálu je potrebné ďalej doložiť:
prehlásenie, že dodaný materiál je nový (novo vyrobený od 6/2018 až doteraz) a
doposiaľ nikde nepoužívaný; doba skladovania u výrobcu nepresiahla stanovené
normy uvedené v sprievodnej dokumentácii (atestáte);
Certificate of Comformity (CoC);
Formulár Form - 1 (osvedčenie o uvoľnení do prevádzky).
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