MINISTERSTVO OBRANY SR
Hospodárska správa____
Č.p.: HSa - 394 - 1/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(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 a znení neskorších
predpisov, ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Zastúpené :
Sídlo :
IČO :
Kontaktná osoba:
Telefón :
Fax:
e-mail:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Hospodárska správa
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30 845 572
Pavol ŠOLTÉS
0960 322 243
0960 31 31 10
pavol.soltes@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
Dodanie tovaru - OCHRANNÝ VÝSTROJ.
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie čašníckych odevov. (podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve – Opis predmetu zákazky)
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Ochranný výstroj - doplnky pracovných odevov:
- sako smokingové - 28 ks,
- nohavice pánske čierne - 28 ks,
- košeľa biela pánska dlhý rukáv - 28 ks,
- motýlik čierny - 28 ks
- šerpa čierna - 28 ks
- vesta pánska čierna - 28 ks
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
18140000-2 doplnky pracovných odevov
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti
2.6. Miesto dodania tovaru/poskytnutia služby:
Miestom dodania predmetu zákazky je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
2.7. Termín dodania tovaru/služby predmetu zákazky:
Do 15 dní od doručenia objednávky
2.8. Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka

3. Predpokladaná hodnota zákazky
9 198,00,- € bez DPH (vrátane dopravy)
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
Uchádzač vloží ponuku 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 „Verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“,
– heslo „Ochranný výstroj“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou: Ministerstvo obrany SR,Hospodárska správa,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
Osobne: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa,
Za kasárňou 3, Bratislava,
budova č. 5, miestnosť č. 122 pracovisko administratívnej bezpečnosti
(podateľňa), v čase od 7,30-11,30; 13,00-14,30hod.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 8. novembra 2018 do 10,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude neotvorená
vrátená uchádzačovi.
5. Vyhodnotenie ponúk
Otvárenie ponúk sa uskutoční dňa 8. novembra 2018 o 11,00 hod.
6. Podmienky účasti
6.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 pís. e) zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu
(úradne overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovat/poskytovať služby, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky ako napr. poskytovanie akreditovaných certifikačných
služieb v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. zákon o elektronickom podpise (aktuálny výpis
z Obchodného registra, živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov).
6.2. Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky
ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie informácie v takom rozsahu, aby bolo
možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky.
6.3. V prípade zákazky na dodanie tovaru aj fografie, prospekty, katalógové listy, alebo iné
vyobrazenie ponúkaného tovaru.
7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia následovné doklady:
7.1. Doklady podľa bodu 6.1. tejto výzvy – doklady preukazujúci plnenie podmienok účasti,
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Fotografie podľa bodu 6.3. tejto výzvy

7.4. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie za predpokladané množstvo jednotlivých
položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená
v menovej jednotke EURO.
Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé položky. Ponúknutá cena
musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru/služby
do miesta dodania vrátane dopravy.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 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: Dodanie tovaru - OCHRANNÝ VÝSTROJ .

P.č.

Názov

sako čierne s lesklým šálovým golierom, na
jeden gombík
nohavice pánske čierne s čiernym lampasom
2.
po bokoch bez pútka
košeľa pánska biela s klasickým golierom
3.
(nie so stojačikom) s dlhým rukávom
motýlik čierny široký
1.

6.

Jednotková
cena bez DPH
v EUR

Cena celkom
s DPH za
predpokladané
množstvo

Jednotková
Predpoklacena v EUR dané množstvo
s DPH
v ks/hod.

ks

28

ks

28

ks.
ks

28
28

šerpa čierna

ks

28

vesta pánska čierna

ks

28

4.
5.

M.j.

Cena celkom v EUR s DPH

∑

.........................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Najnižšia cena celkom s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dadaní predmetu zákazky na
základe objednávky ku zmluve.
Preddavok sa neposkytuje.
Objednaný tovar dodať na adresu: Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

10. Doplňujúce informácie verejného obstarávateľa
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu súčinnosť
na uzavretie zmluvy, alebo ju odmietne uzavrieť, 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
6.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť
na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných orgánov
štátnej správy.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
• nebola predložená ani jedna ponuka
• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
• celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa

V Bratislave 31. 10. 2018
Spracovateľ:
Pavol ŠOLTÉS

Schválil:
Ing. Jaroslav BĚHULA
riaditeľ Hospodárskej správy MO SR
RD
pplk. Ing. Tibor UHLIAR

Príloha č.1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákákazky:
OCHRANNÝ VÝSTROJ.
- sako čierne s lesklým šálovým golierom, na jeden gombík
- nohavice pánske čierne s čiernym lampasom po bokoch bez pútka
- košeľa pánska biela s klasickým golierom nie so stojačikom s dlhým rukávom
- motýlik čierny široký
- šerpa čierna
- vesta pánska čierna
Vyobrazenie materiálu priložené.

Obstarávateľ požaduje fotografiu a opis pred dodaním tovaru a to za účelom overenia
a odsúhla-senia požadovaných vlastností ako ja veľkostnú tabuľku jednotlivých doplnkov
ochranného výstroja.
Po odsúhlasení vlastností predmetu zákazky obstarávateľ dodá požadované veľkosti
jednotlivých doplnkov ochranného výstroja.
Dodávateľ dodá tovar v štandardnej kvalite, požadovaných parametrov a dopraví ho na
vlastné náklady do sídla obstarávateľa.
V prípade nevyhovujúcej veľkosti sa požaduje možnosť výmeny do 10 dní od dodania.
Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný, alebo dodať chýbajúci
predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia chyby listom alebo emailom obstarávateľom.

