Zásobovacia základňa III.
Zemianske Kostoľany____
Č.: ZZIII-172-6/2019
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby 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“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
zastúpené: Zásobovacia základňa III.
Sídlo:
Pod horou , 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO :
308 455 72
Kontaktná osoba :
Mária VRTIELOVÁ
Telefón :
0960346254
Fax :
0960346259
E-mail :
maria.vrtielova@mil.sk
2. Predmet zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky: Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu
na vojenských železničných vlečkách
2.2. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vykonávanie stavebnoudržiavacieho dohľadu na vojenských železničných vlečkách stanoveného zákonom č.
513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDPT
SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis
predmetu zákazky.
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo: Služba
Názov oceňovanej položky a jej predpokladané množstvo je uvedené v prílohe č. l
k tejto výzve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť
predpokladané množstvá služieb v závislosti od cien ponúkaných úspešným
uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do výšky predpokladanej hodnoty
zákazky.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50220000-3
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na častí.
2.6. Miesto poskytnutia služby:

Vojenský útvar 1056, Pod horou
972 43 Zemianske Kostoľany

2.7. Termín poskytnutia služby:

12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti objednávky

2.8. Typ zmluvného vzťahu:

objednávka

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy je 3 750 bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 10.5.2019 o 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu maria.vrtielova@mil.sk.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doručenie ponuky v listinnej podobe v lehote na
predkladanie ponúk na adresu uvedenú v bode 1.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná,
prípadne bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (
predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Kópiu čestného vyhlásenia, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie musí byť potvrdené
štatutárnym zástupcom uchádzača (príloha č. 3 tejto výzvy).
6.3. Kópiu čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 4 tejto výzvy).
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto výzvy za predpokladané
množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí
byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované
jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých
nákladov spojených s dodaním služby.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 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).

7.3. Kópiu čestného vyhlásenia, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie musí byť potvrdené
štatutárnym zástupcom uchádzača. (príloha č. 3 tejto výzvy).
7.4. Kópiu čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 4 tejto výzvy).

8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH
(súčet cien uvedených v tabuľke – príloha č. 2).
Do ceny je nutné zakalkulovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

Úspešný bude uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom s DPH.
9. Obchodné podmienky poskytnutia služby:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na poskytnutie služby požadovaného
predmetu zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude
akceptovať čiastkové faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry
bude kópia dokladu o prevzatí písomného výsledku z vykonaného pravidelného dohľadu
podpísaného oprávneným zástupcom objednávateľa. Preddavok sa neposkytuje.
10. 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 6 tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
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 zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa §
117 zákona nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.

Prílohy:
č. 1 - Opis predmetu zákazky
č. 2 - Vzor cenovej ponuky
č. 3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
č. 4 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 zákona

- 1 list
- 1 list
- 1 list
- 1 list

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 30.4.2019

Spracovateľ:

Mária VRTIELOVÁ
................................................................
Podpis, meno, priezvisko, titul

Schválil:

podplukovník Ing. Juraj SLUKA, PhD.
veliteľ
.........................................................................
podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk č. p. : ZZIII-172-6/2019

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu
na vojenských železničných vlečkách

Predmetom zákazky je vykonávať kontrolnú činnosť spočívajúcu v pravidelnom dohľade nad
technickým stavom vojenskej železničnej vlečky na základe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku
dráh a vykonávacích vyhlášok a platných technických noriem.

P.č.

Názov pracovnej činnosti

Period.

MJ

Rozsah

1.

Meranie odbočných výhybiek V1, 7,

12 x ročne

ks

2

2.

Meranie ostatných výhybiek

4 x ročne

ks

26

3.

Meranie koľají

2 x ročne

100 m

80

4.

Prehliadka vlečky pešou pochôdzkou

24 x ročne

100 m

80

5.

Pochôdzka traťovým majstrom

4 x ročne

100 m

80

6.

Prehliadka koľajových váh

2 x ročne

ks

2

7.

Prehliadka montážnej jamy

2 x ročne

ks

1

8.

Západková skúška výhybky vykonaná 2 pracovníkmi

2 x ročne

ks

28

9.

Defektoskopická kontrola výhybiek

1 x ročne

ks

8

Príloha č.2
k výzve na predkladanie ponúk č. p. : ZZIII-172-6/2019

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky:

Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu
na vojenských železničných vlečkách

Uchádzač :
Adresa, sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
IČ DPH :
Vybavuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
P.č.

Názov pracovnej činnosti

Period.

MJ

Rozsah

1.

Meranie odbočných výhybiek V1, 7,

12 x ročne

ks

2

2.

Meranie ostatných výhybiek

4 x ročne

ks

26

3.

Meranie koľají

2 x ročne

100 m

80

4.

Prehliadka vlečky pešou pochôdzkou

24 x ročne

100 m

80

5.

Pochôdzka traťovým majstrom

4 x ročne

100 m

80

6.

Prehliadka koľajových váh

2 x ročne

ks

2

7.

Prehliadka montážnej jamy

2 x ročne

ks

1

8.

Západková skúška výhybky vykonaná
2 pracovníkmi

2 x ročne

ks

28

9.

Defektoskopická kontrola výhybiek

1 x ročne

ks

8

Cena
celkom bez
DPH

Cena celkom
s DPH

CENA CELKOM

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
odtlačok pečiatky

Príloha č. 3
k výzve č. k výzve na predkladanie ponúk č. p. : ZZIII-172-6/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Predmet zákazky:

Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu
na vojenských železničných vlečkách

V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
dolupodpísaný .........................................., štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
.........................................., IČO: ................................, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:
......................................................................................................................................................
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ......................... dňa .......................
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 4
k výzve na predkladanie ponúk č. p. : ZZIII-172-6/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Predmet zákazky:

Vykonávanie stavebno-udržiavacieho dohľadu
na vojenských železničných vlečkách

Uchádzač :
Adresa, sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
V súlade s § 40 ods. 6 písm. f) v náväznosti na § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
dolupodpísaný .........................................., štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
.......................................................................................................................................................

čestne vyhlasujem,
že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:








som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu
nášho postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

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

.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

