rad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-1287-9/2017-OdOTSaIKT

Bratislava 24.08.2017

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

Výtlačok jediný
Počet listov: 5
Prílohy: 1/4

(Zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 117 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: JUDr. Barbora Bott
Telefón:
0960/313 080
E-mail:
barbora.bott@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie Skríň na zbrane (Skriňa na zbrane pre Sa vz.58 kovová a Skriňa na
zbrane CZ 805 BREN kovová), a to podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č.1
tejto výzvy.
Názov predmetu zákazky: Skrine na zbrane
Názov 1. časti predmetu zákazky: Skriňa na zbrane (pre Sa vz.58) kovová.
Názov 2. časti predmetu zákazky: Skriňa na zbrane CZ 805 BREN kovová.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 44421722 – Bezpečnostné skrine
3. Druh a predpokladané množstvo:
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu časť alebo na
obidve časti predmetu zákazky.
Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný predmet zákazky tej časti predmetu zákazky, na
ktorú predkladajú ponuku podľa špecifikácie častí predmetu zákazky č.1 a č.2 uvedenej v Prílohe
č.1 tejto výzvy - Opis predmetu zákazky.
V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ má právo danú ponuku neprijať.
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky spolu: 33 834,78 EUR bez DPH (40601,70 EUR s DPH)
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky č.1: 22 999,77 EUR bez DPH (27 599,72 EUR s DPH)
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky č.2: 10 834,98 EUR bez DPH (13 001,98 EUR s DPH).
Predpokladané množstvo tovaru:
Názov tovaru
P.č.
1

Skriňa na zbrane (pre Sa vz.58) kovová

Predpokladané
množstvo
69

2

Skriňa na zbrane CZ 805 BREN kovová

26
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvo tovarov
predmetu zákazky v závislosti od ceny ponúknutej úspešným uchádzačom v zadávaní tejto
zákazky.
4. Typ zmluvy:
Objednávka/objednávky vystavené verejným obstarávateľom.
5. Miesto dodania:
Miestom dodania pre časť predmetu zákazky č.1:
- Vojenský útvar 9994 Nemšová, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
Miestom dodania pre časť predmetu zákazky č.2:
- Vojenský útvar 1008, ulica Čapájevova 38, 080 01 Prešov.
Meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky,
telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa:
Pre časť predmetu zákazky č.1:
- pplk. Mgr. Alojz Hrubiško,  0960/336 200,  alojz.hrubisko@mil.sk alebo ním poverená
osoba
Pre časť predmetu zákazky č.2:
- pplk. Ing. Peter Ševčík,  0960/524 601,  peter.sevcik@mil.sk alebo ním poverená osoba
6. Termín dodania:
Termín dodania tovaru: najneskôr do 08.12.2017.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.09.2017 o 08,30 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
- poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
JUDr. Barbora Bott
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne:

Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica 132
Pondelok – Štvrtok 6:45 hod. - 15:15 hod.
Piatok
6:45 hod. - 12:45 hod.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou“ - neotvárať s označením čísla časti
predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku“
- označenie heslom zákazky: „Skrine na zbrane“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
9. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
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9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
9.2. Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru.
V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú technické, kvalitatívne, úžitkové, funkčné
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.
9.3. Vyhlásenie o zhode výrobkov s technickými predpismi podľa zákona č.264/1999 Z.z. o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
9.4. Fotografie alebo prospekty ponúkaného tovaru.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 9.1. tejto výzvy
10.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 9.2. tejto výzvy
10.3. Vyhlásenie o zhode výrobkov s technickými predpismi podľa bodu 9.3. tejto výzvy
10.4. Fotografie alebo prospekty ponúkaného tovaru podľa bodu 9.4. tejto výzvy
10.5. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného nižšie za predpokladané množstvo
tovaru predmetu zákazky, pričom cena ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej
jednotke EUR. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov
spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy do miesta dodania. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. 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).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na časť predmetu zákazky č.1: Skriňa na zbrane (pre Sa vz.58) kovová
Uchádzač:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
P.č.

1

Názov tovaru
(obchodné označenie)

Skriňa na zbrane (pre
Sa vz.58) kovová

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Sadzba DPH Jednotková Predpokladané
Cena celkom
20%.
cena s DPH
množstvo
s DPH 20%
Výška DPH
v EUR
v ks
v EUR
celkom v EUR
za predpokladané
množstvo

69
.............................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
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Cenová ponuka na časť predmetu zákazky č.2: Skriňa na zbrane CZ 805 BREN kovová
Uchádzač:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
P.č.

1

Názov tovaru
(obchodné označenie)

Skriňa na zbrane CZ
805 BREN kovová

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Sadzba DPH Jednotková Predpokladané
Cena celkom
20%.
cena s DPH
množstvo
s DPH 20%
Výška DPH
v EUR
v ks
v EUR
celkom v EUR
za predpokladané
množstvo

26
.............................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 10 tejto výzvy.

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom za predmet zákazky v Eur
s DPH.
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Dodanie tovaru bude realizované na základe písomnej objednávky/objednávok.
Platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom
dodaní tovaru do miesta dodania. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia na
adresu stanovenú verejným obstarávateľom v objednávke.
Úspešný uchádzač bude povinný dodať tovar novovyrobený, doteraz nepoužívaný, v dohodnutom
množstve, v kvalite a vo vyhotovení spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať
všetky požadované kvalitatívne parametre v súlade s predloženou ponukou.
Úspešný uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi záruku za akosť tovaru spočívajúcu
v tom, že tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé
vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov.
Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo
tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
Riadne a včasné dodanie tovaru bude potvrdené zástupcom verejného obstarávateľa podpísaním
dodacieho listu. Dodací list vyhotoví úspešný uchádzač a jeden rovnopis podpísaného dodacieho
listu priloží úspešný uchádzač k faktúre vystavenej za riadne dodanie tovaru.
Právne vzťahy založené objednávkou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
13. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo nebude schopný dodať tovar
v cenách, v kvalite a vo vyhotovení v súlade so svojou ponukou, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa
predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 9.1. tejto Výzvy.
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 podľa
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
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- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

S úctou
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ

Príloha č.1: Opis predmetu zákazky – 4 listy

Vypracovala:

JUDr. Barbora Bott

Súhlasí:

Ing. Viliam Kamody

Schvaľuje:

Ing. Branislav Chlebana

Počet listov:
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia:10
Vyhotovené v 1 výtlačku:
Výtlačok č. 1 – pre spis
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MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície _

Príloha č.1 k výzve
Počet strán:1/4

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Pre časť predmetu zákazky č.1: Skriňa na zbrane (pre Sa vz.58) kovová
Požadované technické parametre:
- Materiál - plech min. hrúbky 1,2 mm
- Bočné steny, dno, vrchná a zadná stena a dvere skrine musia tvoriť jeden pevný
nerozoberateľný celok (spoje nitované, zvárané)
- Skriňa musí byť uzamykateľná dvomi visiacimi zámkami (jeden zámok v hornej časti a
druhý v spodnej časti skrine), petlice musia byť vzdialené od horného a spodného okraja
skrine 150 mm
- Požaduje sa dvojdverové prevedenie
- každé dvere musia byť zavesené na minimálne troch pántoch, zaistených proti vysadeniu
- odolnosť dverí musí byť zvýšená L rámom o hrúbke min. 1,5 mm, umiestneným po okrajoch
- ľavé dvere musia byť z vnútra zaistené proti otvoreniu dolu aj hore posuvnými západkami
- v strednej časti musí byť skriňa vybavená pečatným lôžkom na pečatenie (vnútorný Ø 25-30
mm) pevne pripevneným na dverách a úchytkami na otváranie skrine.
Požadované fyzické parametre:
- kapacita uloženia - 20 ks samopal vz.58 (v dvoch radoch nad sebou po 10 ks)
- 20 sumiek
- 20 ks bodák vz. 58
- farba skrine tmavosivá - odtieň STN 1100.
Vonkajšie rozmery skrine:
- výška 1900 - 2000 mm
- šírka 900 - 1000 mm
- hĺbka 450 - 500 mm
Požadované kvalitatívne parametre: v zmysle platných STN - 1. akosť
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Pre časť predmetu zákazky č.2: Skriňa na zbrane CZ 805 BREN kovová
Technické parametre a funkčné požiadavky:
NSN 1095160067847, KČM 0010540900506
Originálny názov: REGÁL CZ 805 BREN
Určené pre zbrane
Modelové / typové číslo
Množstvo zbraní
Celková dĺžka
Celková šírka vrchnej časti
Celková šírka spodnej časti
Celkový výška
Aretovacie zariadenie
Typ uzamykacieho zariadenia
Materiál

CZ 805 BREN A1/A2
SAM 001 - 050
30 ks
700 mm
750 mm
750 mm
2035 mm
zahrnuté (súčasť)
reťaz
oceľ
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