Č. p.: ÚpIA-159-2/2019-OOVS
Počet listov:
7
Prílohy:
1/1
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby 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: Úradom pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba:
Nora URBANOVÁ
Telefón:
0960/317 696
E-mail:
nora.urbanova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

„Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých
pozemných informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných
systémov TACAN“

Spoločný slovník obstarávania (CPV):50660000-9
3.

Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto Výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 66 666,67 EUR bez DPH

4.

Typ zmluvy: zmluva na poskytnutie služby

5.

Miesto poskytnutia služby: Vojenské útvary na území SR

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 30.11.2019

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku na
predmet zákazky v rozsahu ceny za hodinu prác, podpory a ceny za km dopravy na miesto
poskytnutia služby, vrátane ceny za náhradné diely

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 08.03.2019 o 9:00 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 „LPIS – TACAN“
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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 - Nora URBANOVÁ
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava,
b) osobne:

Podateľňa Ministerstva obrany SR
podacia stanica č. 132
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Preberanie kuriérnych zásielok a zásielok doručených osobne:
Po – Št:
7:30 hod. – 14:30 hod.
Pia:
7:30 hod. – 14:00 hod.
Obedná prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.
9.

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 tejto Výzvy.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov/povolení:
10.1.
o oprávnení poskytovať službu, 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 podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
10.2.
preukazujúcich odbornú a technickú spôsobilosť, potrebnú na uskutočnenie služby
požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo autorizácia na vykonávanie
uvedenej služby,
10.3.
Osvedčenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydaným Odborom štátnej
správy vo vojenskom letectve MO SR, alebo uznané doklady vydané príslušnými
orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie,
10.4.
Čestné prehlásenie, že uchádzač umožní Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve
MO SR pre potreby Ministerstva obrany SR vykonať overenie spôsobilosti fyzických
osôb a právnických osôb, ktoré predložili požadované doklady,
10.5.
na obchodovanie s vojenským materiálom – vydané rozhodnutie o povolení
obchodovať s výrobkami obranného priemyslu (kde v špecifikácii výrobkov
obranného priemyslu má zapísané najmenej VM 11), 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. 13/2018 z 12.03.2018, ktorým sa vydáva zoznam
výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o
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obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa bodu 11.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha tejto Výzvy).
11.1.
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky
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.
11.2.

Vzor cenovej ponuky:

„Nálezové servisné opravy a profylaktická údržba leteckých pozemných
informačných systémov (LPIS) – rádionavigačných systémov TACAN“
Uchádzač: .....................................................................
Adresa, sídlo: ................................................................
IČO: ..............................................................................
IČ DPH: ........................................................................
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1. Cena za služby
P. č.

Názov pracovnej činnosti

Cena v EUR
bez DPH

Výška DPH
v EUR

Cena v EUR
s DPH

Cena za 1 hodinu prác mimo sobôt, nedieľ,
sviatkov
1.
a v pracovné dni v čase
od 07:00 do 19:00 hod.
Cena za 1 hodinu prác počas sobôt, nedieľ,
sviatkov
2.
a v pracovné dni v čase
od 19:00 do 07:00 hod.
Celková cena za 1 Nh v EUR s DPH – Kritérium č. 1 (Súčet položiek 1 a 2 –
Cena služieb za 1 hodinu v EUR s DPH)

2. Cena za dopravu
Názov

P. č.
1.

Výška
DPH v
EUR

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
s DPH

Cena dopravy za 1 km

Celková cena za dopravné náklady v EUR s DPH – Kritérium č. 2

3. Zoznam najčastejšie používaných náhradných dielov
Systém

TACAN

Podsystém

Názov náhradného dielu

TACAN
2010

79-FAU.9A lokálny indikátor stavu
2 14-FAU.22C LPVS napájací zdroj
3 283-FAU.6A modem (PC)
4 283-FAU.6B modem (RCIU)
5 284-FAU.3A komunikačné rozhranie
6 274-FAU3A anténne rozhranie
7 284-FAU.8A pomocné rozhranie
28-FAU.23A koncový zosilňovač
2 1-FAU.453A TX kontrolér
3-FAU.7B prijímač
2 9-FAU.4B TX video
3 181-FAU.2A budič
4 28.FAU.24A nízko výkonový zosilňovač
5 14.FAU.22B nízkonapäťový zdroj (LVPS)
6 14-FAU.39A vysokonapäťový zdroj (HVPS)
7 1-FAU.456A CPU
9 80-FAU.26A monitor
10 349-FAU.15A vf generátor
492-FAU.2A predvolič
2 236-FAU.5A väzbový člen
3 28-FAU.22A predzosilňovač
79-FAU.21A lokálny indikátor stavu
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284-FAU.5A komunikačné rozhranie
283-FAU 8 modem
14-FAU.22C LPVS napájací zdroj
28-FAU 17B nízko výkonový zosilňovač
1-FAU 446B TX kontrolér
349-FAU 15B RF generátor
3-FAU 7C prijímač
9-FAU 2C TX video
14-FAU 22B LVPS
14-FAU 24C HVPS
1-FAU 440B CPU
80-FAU 14C monitor
181-FAU.2B budič
349-FAU 15B RF generátor
389-FAU 2C RF modul
30-FAU 2AD T/R modul
14-FAU.29AB BCPSU napájací zdroj

Dátum:
...............................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu v zmysle
bodu 11.1 tejto výzvy
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe nasledovných podkritérií:
Podkritérium 1: Cena za poskytnutie služby - práca
Podkritérium 2: Cena za poskytnutie služby - doprava
SPOLU:

80 bodov
20 bodov
100 bodov

Hodnotenie ponuky uchádzača bude vykonané na základe predloženej cenovej ponuky
uchádzača podľa vzoru cenovej ponuky v bode 11.2. ,,Nálezové servisné opravy a pravidelná
profylaktická údržba pozemných informačných systémov LPIS – svetelnotechnických
systémov letísk VzS OS SR“.
Pravidlá uplatnenia kritérií:
Podkritérium 1: Cena za poskytnutie služby - práca (váhový koeficient je 80 bodov) – sa
vypočíta ako podiel najnižšej jednotkovej celkovej ceny práce uchádzača zo všetkých
predložených ponúk a jednotkovej celkovej ceny práce posudzovanej ponuky uchádzača,
vynásobený váhovým koeficientom. Uchádzač, ktorý predloží najnižšiu jednotkovú cenu
celkom získa maximálny počet bodov t. j. 80 bodov za podkritérium č. 1.
Cena práce podľa tohto podkritéria sa rozumie cena, ktorá obsahuje všetky náklady
spojené s výkonom služby okrem nákladov na dopravu.
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Upozornenie: Uchádzač bude oprávnený fakturovať len cenu servisného zásahu (cena práce)
podľa dĺžky trvania servisného zásahu.
Spôsob výpočtu:
najnižšia jednotková celková cena práce
zo všetkých ponúk
Podkritérium 1 = ------------------------------------------------------------ x váhový koeficient
jednotková cena práce posudzovanej ponuky
(získané body sa zaokrúhlia s presnosťou na dve desatinné miesta)
Podkritérium 2: Cena za poskytnutie služby - doprava (váhový koeficient je 20 bodov) – sa
vypočíta ako podiel najnižšej jednotkovej ceny dopravy zo všetkých predložených ponúk
a jednotkovej ceny dopravy posudzovanej ponuky uchádzača, vynásobený váhovým
koeficientom. Uchádzač ktorý predloží najnižšiu jednotkovú cenu celkom získa maximálny
počet bodov t. j. 20 bodov za podkritérium č. 2.
Cena práce podľa tohto podkritéria sa rozumie cena, ktorá obsahuje všetky náklady
spojené s dopravou.
Spôsob výpočtu:
najnižšia jednotková cena dopravy
zo všetkých ponúk
Podkritérium 2 = ------------------------------------------------------------ x váhový koeficient
jednotková cena dopravy posudzovanej ponuky
(získané body sa zaokrúhlia s presnosťou na dve desatinné miesta)
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší celkový
súčet bodov.
Spôsob výpočtu:
Celkový súčet bodov = Podkritérium 1 + Podkritérium 2
Ak pri konečnom vyhodnotení ponúk dôjde k rovnosti celkového súčtu bodov všetkých
podkritérií viacerých uchádzačov, rozhodujúce pre určenie poradia úspešnosti uchádzačov bude
najvyššie bodové ohodnotenie pre podkritérium 1. Všetky konečné výpočty sa zaokrúhľujú na
dve desatinné miesta.
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13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a poskytnutie služby bude
realizované na základe písomnej objednávky, pričom objednávateľom bude Ministerstvo
obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na
základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo
dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
14. Ďalšie informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača
originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. 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.

S pozdravom

Branislav CHLEBANA
riaditeľ ÚIA MO SR
(riadna dovolenka)
v zastúpení
Ing. arch. Boris KUDRNA
riaditeľ OdOSPTaS ÚIA MO SR
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Príloha k Výzve

Opis predmetu zákazky
Vykonávanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby LPIS –
technológie rádionavigačných systémov pre nepresné prístrojové priblíženie a traťovú navigáciu
TACAN – HW a SW komponenty. Množstvo, typ techniky a rozsah nálezovej servisnej opravy
a pravidelnej profylaktickej údržby bude upresňované priebežne do konca roku 2019 podľa
požiadaviek útvarov a zväzkov VzS.
Služba bude objednávaná na základe reálnych potrieb formou objednávok.

Zoznam zariadení TACAN
Letecké pozemné zariadenie
Rádionavigačný systém TACAN 2010

Anténny systém s fázovanou anténou

Monitorovací a ovládací systém technológie RMC, RMC II, RMC 3S

Technologické kontajnery

Technologické skrine

Klimatizačné jednotky

Kontrolná a meracia aparatúra (spektrálne analyzéry, multimetre)

Systémová prepojovacia a silová kabeláž

Zemniace prvky, bleskoistky
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