Úrad pre investície a akvizície
č. p.: ÚpIA-89-4/2019-OOSP

Výtlačok jediný !
Počet listov: 4
Prílohy: 2/5

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazky na poskytnutie služby na úseku obrany a bezpečnosti 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 organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína ŠAJBIDOROVÁ
E-mail:
kristina.sajbidorova@mil.sk
Telefón:
0960 322 251
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mosr.sk
2.

Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Zvolen, VVzS - rekonštrukcia systému IBS - PD
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie a realizáciu stavby - rekonštrukciu integrovaného bezpečnostného systému (ďalej len
„IBS“) v objekte Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene.
Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je Príloha č.1 Opis predmetu zákazky (ďalej len „Príloha
č.1“) a Príloha č. 2 VZOR Cenovej ponuky (ďalej len „Príloha č.2“) k tejto výzve.
Prílohy budú na vyžiadanie e-mailom zaslané záujemcom, ktorí sú držiteľmi Potvrdenia o priemyselnej
bezpečnosti podnikateľa vydaného Národným bezpečnostným úradom (ďalej len „NBÚ“), viď. bod 7.2.
tejto Výzvy, a o tieto prílohy zažiadajú elektronicky na adrese: kristina.sajbidorova@mil.sk, do predmetu
e-mailu uveďte názov zákazky, do prílohy priložte scan potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
podľa bodu 7.2 tejto výzvy.
2. 1. Určenie stupňa utajenia predmetu zákazky a lehoty utajenia:
Neutajovaná projektová dokumentácia - stavebná časť
Vyhradená projektová dokumentácia - IBS
2. 2. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Druh zákazky: služba
Predpokladané množstvo a bližšia špecifikácia: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je
uvedené v Prílohe č.1.
2. 3. Spoločný slovník obstarávania:
(CPV) 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
2. 4. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet
zákazky.
2. 5. Miesto poskytnutia služby:
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred
Ul. ČSA 7
974 01 Banská Bystrica
2. 6. Osoba zodpovedná za prevzatie predmetu zákazky:
Petr VOLEK, tel. č.: 0960 412 328, e-mail: petr.volek@mil.sk

2. 7. Lehota dodania diela:
– dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane rozpočtu,
plánu užívania verejnej práce, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenie
inžinierskej činnosti do 120 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
– autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať počas realizácie stavby až do termínu ukončenia
realizácie stavby podľa zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby, a to do
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
2. 8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo
3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 33 318,33 EUR bez DPH

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk do: 24. apríla 2019, 09.30 hod.
Spôsob doručenia ponúk:
a) elektronicky: Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu:
kristina.sajbidorova@mil.sk, pričom do predmetu uvedie: „CP - Zvolen, VVzS - rekonštrukcia
systému IBS - PD“. Maximálna veľkosť príloh pre zaslanie ponuky formou e-mailu je do 5MB verejný
obstarávateľ nezodpovedá za nedoručenie elektronickej ponuky.
b) ponuku je možné predložiť aj v listinnej podobe poštou alebo osobne, pričom obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
– adresu verejného obstarávateľa,
– adresu predkladateľa cenovej ponuky, (názov alebo obchodné meno, adresa sídla / miesta podnikania),
– registračné číslo podnikateľa (napr. IČO, IČ DPH, alebo číslo iného oprávnenia než živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov)
– výrazné označenie „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“
– označenej heslom pre cenovú ponuku „CP - Zvolen, VVzS - rekonštrukcia systému IBS - PD“
Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky na adresu
verejného obstarávateľa:
poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
osobne: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
– na vstupe do areálu je nutné oznámiť zamestnancom dôvod návštevy (doručenie cenovej
ponuky na podaciu stanicu MOSR) a pri vyzvaní sa preukázať predložením vlastného
občianskeho preukazu, poverený zamestnanec podacej stanice prevezme a zaeviduje
doručenú zásielku,
doručenie je možné LEN: v pracovné dni, v čase 07.30 ‒ 12.00 a 13:00 ‒ 14:00.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia
ponúk, toto platí pre všetky možnosti doručenia cenovej ponuky.
5. Obhliadka miesta:
Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania
všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky dňa: 8. apríla 2019, o 09.30
hod.
Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti
a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby,
musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace).
Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do
týchto objektov, kontaktná osoba: Stredisko prevádzky objektov Zvolen – Stanislav CIBUĽA, email: stanislav.cibula@mil.sk v termíne do 4. apríla 2019 do 09.00 hod. .
Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a
nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom
obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Záujemca pri vstupe musí predložiť originál alebo
kópiu doklad podľa bodu 7.2.
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Po ukončení obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ spíše zápisnicu.
Miesto stretnutia: Veliteľstvo vzdušných síl MO SR, J. Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen.
6. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade otázok zo strany uchádzačov, alebo predkladateľa výzvy sa môže lehota
navýšiť o čas nevyhnutný na zodpovedanie a vysvetlenie.
7. Podmienky účasti
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
7. 1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
– aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
– aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
– iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
7. 2. Kópia platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ. Potvrdenie
o priemysel-nej bezpečnosti podnikateľa musí obsahovať oprávnenie na oboznamovanie sa, pre
postúpenie a vytváranie utajovaných skutočností minimálne stupňa VYHRADENÉ.
7. 3. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže doložením dokladov:
a) potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní v zozname podnikateľov podľa
zákona o verejnom obstarávaní, alebo
b) Čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 2, písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
7. 4. V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo za pomoci subdodávateľov aj konečný
zoznam všetkých subdodávateľov.
Od víťazného uchádzača sa požaduje úradne overená kópia dokladu podľa bodu 7.2. tejto výzvy. Ďalšie
požiadavky na víťazného uchádzača viď. Príloha č.1.
Za správnosť, platnosť a záväznosť uchádzačom zaslaných údajov (obsah cenovej ponuky, kontakt, adresa,
doklady atď.) podľa bodu 7.1. až 7.4. tejto výzvy, ako aj za následky z toho vyplývajúce nesie v plnom
rozsahu zodpovednosť predkladateľ cenovej ponuky.
Pri predkladaní cenovej ponuky si je uchádzač vedomý možných záväzkov vyplývajúcich pre neho z bodov
7.1. až 7.4. tejto výzvy a z ďalších požiadaviek na víťazného uchádzača uvádzaných v Prílohe č.1.
8. Obsah ponuky:
Uchádzači musia predložiť nasledovné doklady:
8. 1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 7.1. tejto výzvy
8. 2. Kópiu potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa bodu 7.2. tejto výzvy.
8. 3. Potvrdenie alebo Čestné vyhlásenie podľa bodu 7.3. tejto výzvy.
8. 4. Zoznam subdodávateľov podľa bodu 7.4. tejto výzvy
8. 5. Cenovú ponuku podľa vzoru viď. Príloha č.2, v prípade potreby môže byť uchádzačom Vzor
zaslaný elektronickou formou po vyžiadaní na e-mailovej adrese: kristina.sajbidorova@mil.sk
Cenová ponuka bude vystavená na jednotlivé kategórie prác podľa kalkulačného listu, pričom cena
jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby do miesta poskytnutia služby.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATCA DPH“. Ak sa uchádzač v
priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom 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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Cena za zhotovenie predmetu zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
9. Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom s DPH za poskytnutie služby
predmetu zákazky. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti
s poskytnutím služby. Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah
zákazky.
10. Obchodné podmienky poskytnutia služby:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky s úspešným uchádzačom
Zmluvu o dielo v súlade s touto výzvou a podľa ustanovenia §536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom
poskytnutí jednotlivých časti služby, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu
zákazky v časti Predmet verejného obstarávania. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej
doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavok sa neposkytuje.
11. Doplňujúce informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača
na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 7.1. a 7.3. tejto
výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Pri vykonávaní projektu požadujeme súčinnosť so spoločnosťou, ktorá v rezorte MO SR zabezpečuje
integrované bezpečnostné systémy.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
– nebola predložená žiadna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy
– ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
– sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
– celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
V Bratislave

marec 2019

Spracovateľ:

Mgr. Kristína ŠAJBIDOROVÁ

Schválil:

Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície

Prílohy:
Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky ........................................................................................................... 3 listy
Príloha č.2 - Vzor Cenová ponuka .............................................................................................................. 2 listy
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