MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-906-31/2017 OOPS

Bratislava septembra 2017
Počet listov: 3
Počet príloh: 1/2
VÝZVA

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka 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)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené: Úradom pre investície
akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Červeňáková
Telefón:
0960317668 , Fax: 0960/312528
E-mail:
lucia.cervenakova@mil.sk
2. Predmet zákazky: Základný kurz zvárania obalenou elektródou ZE1, plameňom ZG 1,
CO2, ZM 1 – CO2
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 80500000-9 Školiace (výcvikové) služby
Stručný opis predmetu zákazky:
Vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie - odbornej spôsobilosti pre jednu
pracovnú činnosť – zvárač, v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu
prostredníctvom školského vzdelávania, podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu
zákazky uvedeného v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.
3.
-

Druh a množstvo: 55 osôb
Základný kurz zvárania obalenou elektródou ZE 1 - 15 osôb
Základný kurz zvárania plameňom ZG 1 – 20 osôb
Základný kurz zvárania CO2 ZM 1- CO2 – 20 osôb

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 333,33 Eur bez DPH (22 000 Eur s DPH)
4. Typ zmluvy: zmluva o poskytnutí služby
5. Miesto poskytnutia služby: Miestom plnenia kurzu je miesto stanovené poskytovateľom
v meste Martin.
6. Termín:
Od účinnosti zmluvy najneskôr do 08.12.2017.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.09.2017 o 09:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
poštou: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR, Podateľňa Ministerstva obrany SR – PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, pondelok až štvrtok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30

hod. a v piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. telefónny kontakt: 0960313165 a
0960313166.
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 „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „Školenie - zvárací kurz“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
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 Kópiu dokladu, certifikátu, osvedčenia „na vykonávanie školiacich činností“ v súlade
s predmetom zákzaky.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
10.1 Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 9.1. tejto výzvy,
10.2 Kópiu dokladu o oprávnení na vykonávanie školiacich činností podľa bodu 9.2. tejto výzvy
10.3 Návrh osnov školenia inštruktorov oprávňujúcich vykonať školenia – základný kurz zvárania
s rozpočtom hodín na jednotlivé etapy školenia
10.4 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa „vzor cenovej ponuky“ 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 plno
mocenstva).
Vzor cenovej ponuky
P. č. Názov
A

B
Najnižšia cena kurzu – základný
1.
kurz zvárania

Počet
osôb
C

Cena v Euro za 1 osobu
bez DPH
s DPH
D
E

Celková cena
v Euro s DPH
F = CxE

55

..........................................................
Podpis štatutárneho zástupcu

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH.
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky zmluvu na predmet zákazky
s jedným úspešným uchádzačom podľa ustanovenia § 2 ods. 5, písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 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 služby v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia
zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
13. Ďalšie 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 9.1.
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 podľa §117 zákona o
verejnom obstarávaní, ak
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa
§117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
V Bratislave , dňa
Ing. Robert Sedlák
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Príloha č.1 k Výzve na
predloženie cenovej
ponuky
Opis predmetu zákazky
1.
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky
Odborné školenie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej
kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu pracovnú činnosť – zvárač v inom povolaní ako
v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania.
Účastník školenia by mal získať vedomosti a zručnosti v zváraní podľa platných právnych
predpisov, vrátane vykonania základnej zváračskej skúšky a vydania zváračského preukazu
v zmysle STN 05 0705. Ďalej získať vedomosti, ktoré tvoria sústavu činností v súlade so zásadami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podľa platných právnych predpisov,
vrátane skúšok a zabezpečenia vydania osvedčenia.
2.

Základný kurz zvárania

Technické vlastnosti
Akreditácia
Základný kurz zvárania obalenou elektródou
ZE 1
Základný kurz zvárania plameňom ZG 1
Základný kurz zvárania CO2 ZM 1-CO2

Hodnota / charakteristika
áno
15 osôb
20 osôb
20 osôb

3. Osobitné požiadavky na plnenie
Požaduje sa do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť platnú akreditáciu vydanú
príslušným orgánom pre uvedený druh vzdelávania v zmysle platnej legislatívy, nedodržanie
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Objednávateľ požaduje po absolvovaní kurzu/školenia vystaviť a doručiť platný
certifikát/osvedčenie/doklad o absolvovaní kurzu na adresu, ktorá bude upresnená po
telefonickom dohovore s objednávateľom.
Počet účastníkov kurzu a termíny kurzov od doby uzatvorenia zmluvy najneskôr však do
08.12.2017 bude spresňovaný objednávateľom, podľa jeho aktuálnych potrieb telefonicky
(emailom) s poskytovateľom.
Miestom plnenia kurzu je miesto stanovené poskytovateľom v meste Martin.
Požaduje sa, aby poskytovateľ v cene kurzu zabezpečil (príp. zapožičal, prenajal) priestory a
potrebný školiaci materiál pre účastníkov kurzu.
Požaduje sa, aby počas celej doby trvania kurzu poskytovateľ viedol evidenciu dochádzky,
dbal na bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov kurzu a v zodpovedajúcom rozsahu ich aj
v tomto smere poučil.
Požaduje sa, aby počas celej doby trvania kurzu dodávateľ zabezpečil dodržiavanie
služobného času profesionálnych vojakov t. j. 42,5 hod. týždenne a pracovného času
zamestnancov t. j. 40 hod. týždenne.
Požaduje sa uviesť v rozpočte cenu kurzu za jedného účastníka bez DPH a s DPH. Cena
zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním kurzu.
Požaduje sa, aby poskytovateľ vystavil faktúru do 7 dní po ukončení kurzu a zaslal ju na
adresu stanovenú objednávateľom.

Poskytovateľ bude fakturovať za skutočný počet účastníkov kurzu. Poskytovateľ spolu s
faktúrou predloží vyhodnotenie priebehu kurzu, zoznam účastníkov školenia/kurzu, školiteľa
a rozpis počtu absolvovaných hodín v jednotlivých oblastiach.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry boli doručené na adresu, ktorá bude na tento účel písomne
oznámená poskytovateľovi objednávateľom po uzatvorení zmluvy. Požaduje sa splatnosť
faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ požaduje po ukončení kurzu/školenia (vykonaní záverečných skúšok u
dodávateľa) úspešným absolventom vystaviť a doručiť platný certifikát/osvedčenie/ na
adresu, ktorá bude písomne upresnená s objednávateľom.
Bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých ďalších skutočnostiach,
ktoré spôsobujú prekážky riadnemu vykonaniu školenia alebo absolvovania školenia
účastníkmi.
Pre prípady vylúčenia účastníka zo školenia si vyžiadať vopred súhlas objednávateľa
k takémuto úkonu.
Umožniť objednávateľovi vykonanie hospitácií a kontroly dodržiavania podmienok tejto
zmluvy počas doby jej platnosti.
Po úspešnom skončení školenia vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 5 pracovných dní
po skončení školenia protokol s vyhodnotením priebehu kurzu a dochádzky účastníkov.

