Zásobovacia základňa II.
MARTIN
Č.: ZZ II-201-181/2017

Výtlačok jediný!
Počet listov: 4
Príloha
: 1/2

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie služby 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 SR, Vojenský útvar 5728 Martin
Sídlo:
Československej armády 3, 036 01 Martin
Zastúpený:
pplk. Ing. Július BALA, veliteľ
IČO:
30845572
Kontaktná osoba: Ing. František Kelemen, Anna Hrivňáková
Telefón:
0960/482 465, 0960/482 442
FAX:
0960/482 449
E-mail:
frantisek.kelemen@mil.sk; anna.hrivnakova@mil.sk
2. Predmet zákazky:
„Opravy a súvisiace služby týkajúce sa vojenskej železničnej vlečky vo VÚ 5728 Trenčín a VÚ
5728 Nováky“.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50225000-8
Stručný opis predmetu zákazky:
Vykonávanie opravy a súvisiacich služieb týkajúcich sa vojenskej železničnej vlečky vo VÚ
5728 Trenčín a VÚ 5728 Nováky v znení platných právnych predpisov, vyhlášky MDPT SR č.
350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, predpisu ŽSR TS3 Železničný zvršok,
STN 736360 Geometrické usporiadanie koľají normálneho rozchodu a platných technických
noriem pre koľaj rozchodu 1435 mm.

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.
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 400,00 EUR s DPH
4. Typ zmluvy:
Objednávka
5. Miesto dodania :
Vojenský útvar 5728 Trenčín – Pred poľom 1610, 911 01 Trenčín,
Vojenský útvar 5728 Nováky – Duklianska 60, 972 01 Nováky,
Meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu
zákazky, telefónne číslo, e-mailová adresa:
z. Daniela Vozárová, 0960 334 124, daniela.vozarova@mil.sk
z. Peter Minich, 0960 345 226, peter.minich@mil.sk.

6. Termín dodania:
Najneskôr do 20.12.2017.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená a označená údajmi:
 adresa verejného obstarávateľa
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla)
označenie „NEOTVÁRAŤ“ – „Opravy a súvisiace služby týkajúce sa vojenskej železničnej
vlečky vo VÚ 5728 Trenčín a VÚ 5728 Nováky“.
Návrhy s cenovou ponukou možno zaslať:
 poštou na adresu: VÚ 5728 Čsl. armády 3 Martin 036 01.
 osobne: VÚ 5728 Čsl. armády 3 Martin 036 01, pracovisko administratívnej bezpečnosti
(spisovňa).
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.11.2017 do 12,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Otváranie a vyhodnotenie ponúk uskutoční komisia dňa 1.12.2017 bez účasti uchádzačov.
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk uchádzačov určí komisiu. Po vyhodnotení
predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a
dôvody neprijatia jeho ponuky.
Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky
obstarávateľa uvedené vo výzve a že s nimi súhlasí.

9. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady
9.1. Kópiu platného dokladu oprávnenia podnikať s predmetom zákazky, alebo fotokópia o
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 131 ods.1 zák.343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov, 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 živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
9.2.

Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia cenovú ponuku s podrobným rozpisom vykonávaných prác, prípadne
ďalšie iné informácie o rozsahu služby v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Opis
predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 tejto výzvy.
10. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady nasledovne:
 doklad podľa bodu 9.1 tejto výzvy – o oprávnení dodávať službu

 cenová ponuka – na celý predmet zákazky po miestach dodania služby vyhotovenú podľa
nižšie uvedeného vzoru, pričom cena ponúkanej služby musí byť uvedená v menovej
jednotke EUR,
 ponúknutá cena musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním služby. Do ceny je potrebné započítať všetky náklady uchádzača vrátane
nákladov na dopravu.
 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 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
naskenovaným originálom , resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
a) Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta)
b) Sadzba DPH
c) Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky vrátane 20% DPS ( zaokrúhlená
na dve desatinné miesta).
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení“.
Uchádzač :
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:
P.
č.
1.

Názov /obchodné označenie služby

Cena bez
DPH

Sadzba
DPH 20%

Cena s DPH

- výmena výhybkového podvalu

...................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
 najnižšia cena na celý predmet zákazky v € s DPH
12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Dodanie služby bude realizované na základe písomnej objednávky, pričom objednávateľom bude
Ministerstvo obrany SR v zastúpení Vojenský útvar 5728 Martin. Platba za dodanie služby sa
uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom dodaní služby v mieste
plnenia. Faktúru dodávateľ vystaví po dodaní služby do miesta plnenia. Splatnosť faktúry bude
30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddávky ani zálohové platby
verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

13. Ďalšie informácie:
 verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
 všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr
do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi,
že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky,
 víťazný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho
úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 9.1. tejto výzvy,
 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným
v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.






Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práv zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie
služby podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:
zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
nebola predložená ani jedna ponuka
ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
celková hodnota za dodanie služby predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu
zákazky

V Martine dňa: 27.11.2017

podplukovník Ing. Július BALA
veliteľ

Príloha 1 k výzve č.: ZZ II-201-181/2017
VÚ 5728 Trenčín
Množstvo

J. cena
indexovaná

Index
ceny

Popis

MJ

Prečistenie koľajového lôžka so spätným uložením a
urovnaním materiálu do hĺbky 250 mm

m2

95,000

1,00

Výmena dubového podvalu bez dodávky

ks

40,000

1,00

Podval drevený výhybkový DB impregnovaný
olejom 45kg/m3 150/300 cm I

m3

3,000

1,00

m2

180,000

1,00

2,700

1,00

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Úprava chodníka do 100 mm
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

t

Celková cena
bez DPH

Celková cena
s DPH

VÚ 5728 Nováky
Množstvo

J. cena
indexovaná

Index
ceny

Popis

MJ

Prečistenie koľajového lôžka so spätným uložením a
urovnaním materiálu do hĺbky 250 mm

m2

8,000

1,00

Výmena dubového podvalu bez dodávky

ks

2,000

1,00

Podval drevený výhybkový DB impregnovaný
olejom 45kg/m3 150/300 cm I

m3

0,300

1,00

t

0,200

1,00

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo
konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m

Celková cena
bez DPH

Celková cena
s DPH

