Č. p.: ÚpIA-514-5/2018-OOPS

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Alžbeta Kostková
0960/317 639
alzbeta.kostkova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
VPZ – vojenské poznávacie značky.
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky tejto
výzvy.
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Predmet zákazky
VPZ – vojenské poznávacie značky

Predpokladané množstvo
počas trvania rámcovej
dohody
2 250 ks

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov
v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do
výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
35.26.00.00-4 – Policajné značky
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na
časti.
2.6. Miesto dodania tovaru:
Vojenská polícia, Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín.
2.7. Termín dodania tovaru:
V priebehu rokov 2019 – 2022 najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy.
2.8. Typ zmluvného vzťahu:
Rámcová dohoda podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
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3. Predpokladaná hodnota zákazky:
16 625,00 Eur bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do 09:00 hod. dňa 19.11.2018 v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „VPZ – vojenské poznávacie značky“ – „NEOTVÁRAŤ“.
V predloženej cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky
predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.
Uchádzač ponuku doručí na adresu:
a) Poštou: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
b) Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava , v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod.
do 14,00 hod.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti:
6.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikať s predmetom zákazky v origináli alebo úradne
overenej kópii, 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 podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
6.2. Opis predmetu zákazky:
6.2.1. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú technické, kvalitatívne a materiálové
parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare v
takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Údaje o požadovaných technických,
kvalitatívnych, úžitkových, funkčných a materiálových parametroch a vlastnostiach
ponúkaného tovaru uchádzačmi musia byť v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa uvedenými v prílohe č. 1 tejto výzvy.
6.2.2. Uchádzači predložia fotografie alebo prospekty ponúkaného tovaru.
7.

Obsah ponuky:
7.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály
požadované v bodoch 6.1. a 6.2. tejto výzvy spolu s cenovou ponukou.
7.2. Uchádzač predloží cenovú ponuku vypracovanú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom
cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena
musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do
miesta dodania vrátane dopravy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu celkom za 1 súpravu. 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).
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VZOR CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka na predmet zákazky:
,,VPZ - vojenské poznávacie značky“
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
Kontaktná osoba: ....................................................
Tel., fax, e-mail:.......................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................
IBAN: ......................................................................

P.č.

Názov predmetu zákazky

1.
VPZ typu ,,X“
2.
VPZ typu ,,Y“
3.
VPZ typu ,,Z“
4.
VPZ typu ,,W“
Cena celkom s DPH v €

Jednotková
cena za ks v
€ / bez DPH

Jednotková
cena za ks v
€ / s DPH

Predpokladaný
počet ks v r.
2019-2022

Cena spolu
v€

1 600
400
125
125

-----------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
8.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 6. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou celkom s DPH v € za dodanie
predmetu zákazky podľa bodu 7. ,,Vzor cenovej ponuky“ tejto výzvy.

9.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky rámcovú dohodu podľa
§ 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- konkrétne zákazky na dodanie tovaru (kúpne zmluvy) bude možné zadávať na základe
rámcovej dohode a v súlade s podmienkami v nej dohodnutými,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe
správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.

10. Ďalšie informácie:
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,
- ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
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a)
b)
c)
d)

nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

V Bratislave, dňa:

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ

Vypracovala: A. Kostková
Súhlasí: Ing. Lucia Červeňáková
Schválil: Ing. P. Koreň
Počet listov: 4 + 1/2
Registratúrna značka: FA 1
Lehota uloženia:10
Vyhotovené v 1 výtlačku
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Príloha č. 1
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Rozmery:
Vojenská poznávacia značka typu ,,X“ rozmer 520 x 110 mm
Vojenská poznávacia značka typu ,,Y“ rozmer 340 x 200 mm
Vojenská poznávacia značka typu ,,Z“ rozmer 240 x 150 mm
Vojenská poznávacia značka typu ,,W“ rozmer 145 x 110 mm
Vojenské poznávacie značky (ďalej len ,,VPZ“) sú vyhotovené v súlade:
- s normou STN ISO 7591 Z4 Cestné vozidlá – registračné značky so spätným odrazom pre motorové
vozidlá a prívesy;
- so Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- s Vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;
- s Nariadením rady Európskeho spoločenstva č. 2411/98 z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho
znaku členských štátov, v ktorom sú motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá evidované v doprave vo
vnútri spoločenstva;
Ďalšia špecifikácia:
- VPZ sú vyrobené z hliníka Al 99,5 G 9, s hrúbkou 1mm +- 0,03 mm;
- vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej VPZ je retroreflektívny. Retroreflektívny materiál je
aplikovaný na vonkajší povrch hliníkového substrátu tak, aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie a bol
odolný proti nárazu a ohybu;
- čísla a drážka sú vylisované v profile VPZ vysokom od 1,5 do 2,0 mm;
- evidenčné číslo je vždy dobre čitateľné;
- rozmery VPZ sú v súlade s čl. 13, Prílohy č. 17, Vyhlášky č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Rozlišovací znak:
Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so
šírkou čiar 0,4 cm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode kruhu s
polomerom 1,5 cm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 0,4 až 0,5 cm.
Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 9,8
cm a širokého najmenej 4 cm, najviac 5 cm. Ak sa rozmery modrej plochy na VPZ zmenšia po rozdelení
na dva riadky alebo na VPZ určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, sú rozmery rozlišovacieho znaku
a hviezdičiek proporcionálne zmenšené.
Číslice:
- tvar a rozmery číslic sú vyhotovené podľa normy STN EN ISO 3098-2. Pre špecifické použitie číslic na
VPZ sú vyhotovené s nasledovnou odchýlkou:
- číslice majú šírku arabských čísiel.
Z dôvodu jednoznačnej rozlíšiteľnosti (čitateľnosti) v rámci technológie, majú výnimku z normy STN EN
ISO 3098-2 číslice 0, 3, 5, 6, 7, 8 a 9.
Číslice sú vyhotovené v čiernej, nereflektívnej farbe. Trichromatrické súradnice x, y rohov tolerančných
oblastí chromatičnosti (kolorimetrické súradnice) sú úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591 Z4.
Okraj:
Okraj VPZ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm a vyhotovenú v čiernej nereflektívnej farbe.
Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou VPZ sa môže odchýliť o 90 stupňov.
Znak výrobcu:
Keď poznávacia značka vyhovuje požiadavkám normy, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu,
razeným na zadnú stranu poznávacej značky.
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Bezpečnostný znak:
- pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie VPZ a pre zvýšenie jej charakteru o doklade,
retroreflektívna fólia obsahuje skrytý a smerovaný špeciálny národný autorizačný emblém –
bezpečnostný znak SK a virtuálnu bezpečnostnú vlnovku. Bezpečnostný znak SK a virtuálna
bezpečnostná vlnovka je integrálnou (celistvou, neoddeliteľnou) súčasťou fólie a sú vytvorené
výrobcom fólie počas výroby fólie;
- aby sa mohla zabezpečiť identifikácia bezpečnostné znaku – jeho tvar, rozmer a konfigurácia,
bezpečnostné znaky spĺňajú nasledujúce požiadavky:
- bezpečnostný znak poskytuje dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity VPZ pri rozptýlenom
dennom svetle;
- bezpečnostný znak na poznávacej značke je priamo viditeľný pozorovateľom, ktorý pozerá na povrch
VPZ pod uhlom 30 stupňov;
- bezpečnostný znak na VPZ je viditeľný pre pozorovateľa, ktorý stojí vo vzdialenosti väčšej ako 0,6 m a
menšej ako 4 m a ktorý hľadí kolmo na jej povrch;
- bezpečnostný znak v strede VPZ je neviditeľný pre pozorovateľa, ktorý z pozície kolmého pohľadu na
VPZ ukročil na jednu stranu vytvoriac tak s polohou poznávacej značky uhol väčší ako 45 stupňov;
- v laboratórnych podmienkach v rozptýlenom a spätne odrážanom svetle je bezpečnostný znak viditeľný
na VPZ, ak ju držíme vo vzdialenosti vystretého ramena a mierne naklonenú. Ten istý znak nesmie byť
viditeľný, keď budeme VPZ otáčať o 90 stupňov z prvej viditeľnej polohy.
- bezpečnostný znak nesmie zmeniť fólie, alebo zredukovať jas pod špecifikované hodnoty;
- bezpečnostný znak nemení grafický dizajn VPZ;
- bezpečnostný znak nie je odstrániteľný chemickými ani mechanickými prostriedkami z povrchu VPZ
bez nenapraviteľného poškodenia odrazového systému;
- bezpečnostný znak nie je vyrobiteľný na podobu originálu fotografovaním, kopírovaním, tlačením,
laminovaním, ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej poznávacej značke;
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