Úrad pre investície a akvizície
Č. p.: UpIA-1112-39/2017-OOTSaIKT

V Bratislave

. november 2017

Výtlačok jediný.
Počet listov: 5
Prílohy: 1/2
VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba: Mgr. Fedor Ščitov
Telefón:
0960/312 206
E-mail:
fedor.scitov@mod.gov.sk
2.

Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Diferenciálny tepelný analyzátor
Spoločný slovník obstarávania (CPV): [hl. predmet:] 38434000-6 – Analyzátory,
[doplňujúce predmety:] 38417000-1 – Termočlánky, 38540000-0 – Testovacie a meracie
stroje a prístroje
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru „diferenciálny tepelný analyzátor“ podľa špecifikácie
predmetu zákazky uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy.

3.

Druh a množstvo:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý
požadovaný predmet zákazky podľa špecifikácie 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: 17 422,50 EUR bez DPH.
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4.

Typ zmluvy:
Kúpna zmluva.

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Vojenský útvar 5728, Duklianska 1, 972 71 Nováky

6.

Termín splnenia dodávky: do 28. februára 2018

7.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.11.2017 o 09:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
- poštou:
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Mgr. Fedor Ščitov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne:

Ministerstvo obrany SR
Podacia stanica č.132
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Po-Št. od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Pia. od 07:30 hod. do 14:00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatnej nepriehľadnej obálky.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená údajmi:
 adresa verejného obstarávateľa,
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
 označenie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ!"
 heslo „Diferenciálny tepelný analyzátor“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.
8.

Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných 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:
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.
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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.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne:
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. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného nižšie za predpokladané
množstvo 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 a nákladov spojených s dopravou 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 oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne overenou kópiou plnomocenstva).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka predmetu zákazky:
„Diferenciálny tepelný analyzátor“
Obchodné meno uchádzača :
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
P.č. Názov tovaru

1.

Diferenciálny
analyzátor

Jednotková
Sadzba DPH Jednotková
Požadované
cena v EUR 20%.
cena s DPH množstvo v ks
bez DPH
Výška
DPH v EUR
celkom v EUR

tepelný

Cena celkom s DPH
20% v EUR
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Cena celkom s DPH 20 %

...................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo
osoby v zmysle bodu 10.3. tejto výzvy.
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11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny vyjadrenej v eurách (Cena
celkom s DPH 20 % v EUR) za dodanie predmetu zákazky do miesta dodania, vrátane
inštalácie, zaškolenia a uvedenia do prevádzky.
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Dodanie tovaru bude realizované na základe písomnej kúpnej zmluvy, pričom kupujúcim
bude Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
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 zástupcovi kupujúceho na adresu uvedenú v zmluve. Preddavky kupujúci nebude
poskytovať. Predávajúci (úspešný uchádzač) bude povinný dodať tovar novo vyrobený,
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.
Predávajúci poskytne kupujúcemu 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.
Prepravu 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 kupujúceho podpísaním
dodacieho listu. Dodací list a preberací zápis vyhotoví predávajúci a jeden rovnopis
podpísaného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre vystavenej
za riadne dodanie tovaru.
Právne vzťahy založené zmluvou 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.
Súčasťou sprievodnej dokumentácie bude:
 Návod na použitie – požaduje sa manuál v slovenskom jazyku.
 Technický popis predmetu zákazky.
 Kalibračný list dokladujúci nastavenie vnútorných parametrov prístroja podľa
STANAG 4515
 Záručný list.
Požaduje sa dodanie predmetu zákazky do miesta dodania. Miesto dodania je uvedené
v bode č. 5 tejto výzvy.
Požaduje sa inštalácia, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky.
13. Ďalšie informácie
13.1. 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 9.1. tejto výzvy.
13.2. 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,
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
- celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky – 2 listy

S úctou,
Ing. Robert SEDLÁK
riaditeľ ÚIA MO SR

5

Úrad pre investície a akvizície

Príloha č.1 k č.: UpIA-1112-39/2017-OOTSaIKT

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Diferenciálny tepelný analyzátor - prístroj na skúšanie tepelnej stability, navrhnutý
špeciálne pre diferenčnú termickú analýzu (DTA) výbušných materiálov. Prístroj má
robustnú konštrukciu odolnú proti explózii niekoľkých desiatok miligramov výbušnín, s
vysokou citlivosťou vzhľadom na priamy kontakt termočlánku so vzorkou, s vysokou
presnosťou a správnosťou.
Súčasťou prístroja je:
 termostat,
 pec s meracími termočlánkami,
 vyhodnocovacie zariadenie PC,
 monitor k PC,
 kábel napájací sieťový 230 V,
 klávesnica,
 myš.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Diferenciálny tepelný analyzátor DTA 522-Ex alebo ekvivalentný, pričom musí spĺňať
technické parametre minimálne v rozsahu:
TECHNICKÉ PARAMETRE
Teplotný rozsah:

20 – 550°C,

Rýchlosť ohrevu:

od 0.1 do 20°C.min-1,

Rýchlosť ochladzovania: približne 500°C.hod-1,
Presnosť:

±0.05°C na 0.1°C.min-1 rýchlosti ohrevu,
±0.2°C na 5°C . min-1 rýchlosti ohrevu,

Hmotnosť vzorky v rozsahu:

1 až 30 mg neprvotných výbušných materiálov,
1 až 10 mg prvotných výbušnín,
10 až 400 mg nevýbušných materiálov (obsah skúmavky
je 0.8 cm3),

Hlavná jednotka:

- blokové vykurovacie teleso, vodné chladenie,
- regulátor teploty a zariadenie na registráciu dát,
- indikátor prietoku,
- 1 pár termočlánkov,

Softvér:

- vyhodnocovací softvér pre Windows 7, a vyšší
- databáza termogramov základných výbušnín,
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Spotrebný materiál:

- potrebný na analýzu 100 vzoriek výbušnín,
- náhradné termočlánky (1pár),

Príslušenstvo:

- referenčný materiál 12 g,
- kalibračná látka - Indium 4 g,

Zariadenie na spracovanie dát:
s Windows 7.

- minimálne požiadavky: 17'' displej, obslužný softvér
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