Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. p. ASM-1267-4/2017

Bratislava, 24. novembra 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zabezpečenie dodávateľa tovaru.
............................................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa):
Verejný obstarávateľ
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH:SK2020947698
Webová stránka: www.mosr.sk
Poverená procesom verejného obstarávania je:
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING - riaditeľ
Kontaktná osoba: Jozef Pokorný, tel. 0960/327 529, e-mail: jozef.pokorny@mod.gov.sk.
2. Predmet zákazky: Dodávka vysávačov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42999100-6
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vysávač na suché a mokré vysávanie
špecifikácia: Vysávač na suché a mokré sanie s výkonom 3000 W
Dvojkolesový motor na silnejší výkon
Uzatvárateľná 70-centimetrová hadica na odsávanie vody s úchytkou
80-litrová nádoba z ušľachtilej ocele
Sklápacia nádoba - jednoduché vyprázdňovanie a čistenie
8-metrový kábel
1,5-metrová plastová hadica s regulátorom intenzity sania
Kovové mechanizmy na uzatváranie krytu
Všetky vstupy a výstupy izolované gumovými tesneniami
Tlačidlo ON/OFF s gumovým puzdrom - ochrana pred znečistením a vodou
Obsahuje: 1 x zariadenie
1 x filter
1 x sacia trubica
2 x kovová trubica
1 x zberač na suché sanie
1 x zberač na mokré sanie
1 x polstrovaná kefa
1 x štetcová kefa
Manuál
Predpokladané množstvo 43 ks, dodanie do 14.12.2017 do miesta dodania.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 747,- € bez DPH.

5. Miesto dodania: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
6. Typ obchodného vzťahu: objednávka.
7. Termín dodania: do 14.12.2017

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.11.2017 o 09:00 hod.
Záujemca zašle ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu:
jozef.pokorny@mod.gov.sk, pričom do predmetu uvedie: „Dodávka vysávačov“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.
9. Podmienka účasti – predloženie dokladov:
Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru vo vzťahu k 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.
10. Obsah ponuky:
10.1 Doklad podľa bodu 9. tejto výzvy - sken.
10.2 Cenovú ponuku (sken) vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena za dodanie
tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke Euro. Ponúknutá cena musí byť konečná a
úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru v mieste dodania. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa
uchádzač v priebehu plnenia 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. overenou kópiou plnomocenstva).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky: „Vysávače“
(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)
Uchádzač: .......................................................................................
Adresa: .......................................................................................
IČO: .......................................................................................
IČ DPH: .......................................................................................
Kontaktná osoba: .......................................................................................
Tel. kontakt: .......................................................................................
E-mail: .......................................................................................
Predmet zákazky
Priemyselný vysávač
typ:...(doplniť)...........

Cena za 1 ks bez DPH

DPH 20%

Celková cena za 1 ks s DPH

DPH 20%

Celková cena za 43 ks s
DPH

Predpokladané množstvo: 43 ks
Predmet zákazky
Priemyselný vysávač
typ:...(doplniť)...........

Cena za 43 ks bez DPH

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena.
12. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 4 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným sa stane uchádzač,
ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom s DPH. Vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len u uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
13. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky:
Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 3 k tejto výzve. Objednávka vystavená
úspešnému uchádzačovi nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami
a úspešnou ponukou.
14. Ďalšie informácie :
14.1 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, e-mailom, poštou.
14.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
14.3 Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne
zverejnená.
14.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak
nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný
obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
14.5 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Dôvody zrušenia zadávania zákazky:
Nebola predložená ani jedna ponuka.
Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
Bola doručená len jedna ponuka.

Prílohy :
č.3 - obchodné podmienky (objednávka) – 2 listy
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ

Príloha č. 1 k výzve č. ASM-1267-4/2017
OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-...../2017
Počet listov:
Prílohy:

Dodávateľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:

..............................................
..............................................
.............................................

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
- riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu centrálnej
logistiky a správy majetku štátu MO SR

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kont. osoba:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960 322 836
e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

30845572
SK2020947698
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:
Dodávateľ za podmienok uvedených v tejto objednávke, vo vlastnom mene a
zodpovednosť dodá objednávateľovi 43 ks vysávačov (ďalej len: „tovar“) typu:
............................
..........................
.........................

Dodávka vysávačov

na vlastnú

Objednávateľ sa zaväzuje tovar v dohodnutom mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu
cenu. Dodávateľ je povinný najneskôr v deň dodania tovaru odovzdať objednávateľovi doklady v
slovenskom jazyku, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
Dodávka sa považuje za splnenú až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov. V
prípade ich nesúladu s objednávkou má objednávateľ právo dodávku odmietnuť. Dodávateľ prehlasuje, že
ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo
škody na ňom prechádza na objednávateľa jeho prevzatím v mieste dodania.
Dodávateľ je povinný tovar zabaliť na prepravu spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri dodaní
tovaru poverený zástupca objednávateľa prekontroluje dodaný tovar a potvrdí dodací list dodávateľa.
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru v mieste dodania.
Objednávateľ v prípade vadného plnenia má právo na výmenu vadného tovaru za nový bez vád.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od dodania tovaru v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto
zákona. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude obidvoma
stranami podpísaný dodací list s uvedením dátumu, miesta dodania, názvu a typu tovaru, celkovej ceny,
ktorý vyhotoví dodávateľ.

Splatnosť faktúry vykonávateľa za riadne dodaný tovar je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
ju vráti dodávateľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční výhradne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry
vystavenej dodávateľom.
Ak dodávateľ riadne nedodá tovar v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo žiadať od dodávateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej
pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.
V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť vykonávateľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Objednávka je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie objednávky zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jedno pre vykonávateľa.
Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Jozef Pokorný, tel. 0960/327 529,
Meno a priezvisko funkcionára
zodpovedného za prevzatie tovaru a fakturáciu: e-mail: jozef.pokorny@mod.gov.sk
do 14.12.2017
Termín dodania:
Miesto doručenia faktúry:

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Fakturačná adresa uvedená na faktúre:

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V Bratislave, dňa
Za objednávateľa:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ správy majetku štátu ÚCLaSMŠ

