Č. p.: ÚpIA-513-5/2018-OOPS

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
zastúpená Úradom pre investície a akvizície MO SR
Sídlo organizácie:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
Kontaktná osoba:
Alžbeta Kostková
Telefón:
0960/317 639
E-mail:
alzbeta.kostkova@mod.gov.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
Prenosný digitálny RTG prístroj.
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky tejto
výzvy.
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Predmet zákazky
Prenosný digitálny RTG prístroj

Predpokladané množstvo
1 ks

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov
v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do
výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
38.58.10.00-1 – Zariadenia na skenovanie batožiny
38.58.20.00-8 – Zariadenia na röntgenovú kontrolu
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na
časti.
2.6. Miesto dodania tovaru:
Vojenská polícia, Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín.
2.7. Termín dodania tovaru:
Najneskôr do 30.11.2018.
2.8. Typ zmluvného vzťahu:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
40 280,76 Eur bez DPH.
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4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Uchádzač môže cenovú ponuku predkladať do 09:00 hod. dňa 16.10.2018 v riadne uzavretej
obálke označenej heslom „Prenosný digitálny RTG prístroj“ – „NEOTVÁRAŤ“.
V predloženej cenovej ponuke musí byť zahrnutá doprava do miesta dodania. Cenové ponuky
predložené po uplynutí lehoty budú uchádzačom zaslané späť v neporušenom stave.
Uchádzač ponuku doručí na adresu:
a) Poštou: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
b) Pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR – Úrad pre investície a akvizície, PS 132,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava , v pracovné dni od 7,30 hod do 12,30 hod. a od 13:00 hod.
do 14,00 hod.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti:
6.1. Platný doklad o oprávnenosti podnikať s predmetom zákazky v origináli alebo úradne
overenej kópii, ktorým môže byť:
a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
6.2. Opis predmetu zákazky:
6.2.1. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú technické, kvalitatívne 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.
6.2.2. Uchádzači predložia fotografie ponúkaného tovaru.
7.

Obsah ponuky:
7.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať všetky dokumenty a materiály požadované
v bodoch 6.1. a 6.2. tejto výzvy spolu s cenovou ponukou.
7.2. Uchádzač predloží cenovú ponuku vypracovanú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena
ponúkaného tovaru musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponúknutá cena musí byť
konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania
vrátane dopravy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom za 1 súpravu. 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 plnomocenstva).

VZOR CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka na predmet zákazky:
,,Prenosný digitálny RTG prístroj“
Uchádzač:.................................................................
Výzva – Prenosný digitálny RTG prístroj

2/3

Adresa, sídlo:............................................................
Kontaktná osoba: ....................................................
Tel., fax, e-mail:.......................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................
IBAN: ......................................................................

Predmet zákazky

Cena ks/
bez DPH v €

Cena ks/
s DPH v €

Prenosný digitálny RTG prístroj

-----------------------------------------------Odtlačok pečiatky, meno priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
8.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 6. tejto výzvy.
Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou cenou za jeden kus podľa bodu 7. ,,Vzor
cenovej ponuky“ tejto výzvy.

9.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
- verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky kúpnu zmluvu podľa
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne po riadnom dodaní tovaru na základe
správne vystavenej faktúry,
- súčasťou faktúry bude zástupcom kupujúceho potvrdený doklad o dodaní tovaru,
- splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- preddavky sa nebudú poskytovať.
10. Ďalšie informácie:
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov,
- 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, ak:
a) nebola predložená žiadna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy,
c) sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
d) celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave, dňa:
Ing. Branislav CHLEBANA
riaditeľ
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Príloha č. 1
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Definícia:
Prenosný digitálny RTG prístroj sa skladá zo snímacej jednotky, žiariča a notebooku, na ktorom
sa zobrazuje digitálny obraz. RTG prístroj je uschovaný vo vysoko odolnom nárazu-vzdornom
prepravnom boxe. RTG prístroj slúži na skenovanie najmä batožiny.
Snímacia jednotka
 rozlíšenie min. 800 m, 512 pixelov, 0,625 lp/mm, 40AWG
 oblasť skenovania >500 x 400 mm
 vonkajšie rozmery mx. 720 x 630 x 55 mm (hrúbka
 hmotnosť <10 kg
 dynamický rozsah 4 096 (12-bit)
 rýchlosť skenovania 0,5 m/min. – 6 m/min.
 komunikačné protokoly Wireless 802.11 g
 životnosť batérie >70 obrazov na jedno nabitie
 zdroj – zabudované nabíjacie články (batérie)
 prevádzková teplota od -10 do + 40 C
 teplota skladovacia od -40 do + 80 C
 relatívna vlhkosť 5 až 95% nekondenzujúca
 hliníkový nárazu-vzdorný ochranný (prepravný) obal
 bezdrôtové spojenie medzi žiaričom, snímacou jednotkou a notebookom
 výbava – káble (50 m) na prepojenie jednotlivých častí pomocou drôtového spojenia
Žiarič
 žiarenie (skenovanie) – konštantné
 možnosť použitia s polaroid
 možnosť použitia s PF films
 napájanie 36 V 1 400 maH NiMH
 veľkosť ohniska cca 0,8 x 0,5 mm2
 nabíjací čas – max. 1h 20min.
 výkon dávky pri max. 480mm – 635 Gy/s
 bez potreby predohrevu zariadenia
 120 kV / 1 mA
 priamy uhol lúča min. 60 x 40
 nastaviteľný digitálny časovač od 1 sec. Do 300 sec.
 možnosť nastaviť cez klávesnicu – časovač, kilovolty a mA
 tlačidlo zapnúť / vypnúť
 ŠTART a STOP tlačidlo + bezpečnostné blikajúce svetlo
 podsvietený LCD displej
 integrované bluetooth
 konektor pre diaľkové ovládanie
 tlmená rukoväť
 pracovná teplota okolia -25 C až +50 C
 hmotnosť do 5 kg s rukoväťou a batériou
 celkový rozmer cca  124x440 mm (bez rukoväte)
 krytie IP54 – odolnosť
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 2 NiMH batérie
 Nabíjačka
Notebook
 so zvýšenou odolnosťou klávesnice – pre prácu v teréne
 test podľa štandardu MIL – STD 810G na odolnosť pri extrémnych teplotách, vibráciách
a prašnom prostredí
 procesor s porovnateľnými parametrami Intel Core i5-7200 (2.5 Ghz, 3M, Dual Core)
 širokouhlý displej 14in (1 920 x 1 080), LED IPS antireflexný s dotykovou obrazovkou
 integrovaná kamera s mikrofónom
 pamäť min. 8GB, 2 133 MHz DDR4
 pevný disk min. SSD 256 GB
 optická mechanika 8X DVD +/-RW Drive
 optický Software – Power DVD pre Windows
 optická mechanika s porovnateľnými parametrami – Roxio Creator software
 napájací kábel
 bezdrôtové pripojenie – Bluetooth, WiFi 802.11 ac/b/g/n
 HDMI, USB 3.0, RJ-45 (LAN)
 štandardná klávesnica – vnútorný slovenský Qwertz
 operačný systém min. originálny slovenský Windows 8 Professional (64bit)
 OS Media – MUI systému Windows 8 Professional (64Bit) zdroj DVD
 3yr ProSupport a Next Business Day On-Site Service – ukončený servisný zásah u zákazníka
do konca nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia poruchy. Porucha nahlásená po 17tej
hodine sa počíta ako nahlásenie nasledujúci pracovný deň o 8.00 hod., zákazníkovi nevznikajú
počas 3 rokov žiadne dodatočné náklady
Príslušenstvo
 30m On/Off späšťač pre použitie PF Films
 PF Film 10“ x 12“ 1 ks
 kábel sieťovej komunikácie pre nulové RF emisie – 100m
 trojnožka pre FlatScan – nastaviteľná od 44 do 267 cm
 trojnožka pre röntgenový generátor – nastaviteľná od 44 do 267 cm
 celá súprava (snímacia jednotka, žiarič, notebook) je uložená vo vysoko odolnom prepravnom
boxe
Požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis.
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