Vojenská polícia
Trenčín
Č. p. : VPTN-224-8/2018

V Trenčíne 31.10. 2018
Výtlačok jediný
Počet listov: 5
Počet príloh: 1/3

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 v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené Vojenskou políciou,
Sídlo: Železničná 3, 911 01 Trenčín
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Peter NOVANSKÝ
Telefón: 0960 339 438
Fax: 0960 339 494
E-mail: peter.novansky@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
P. č.
1.

Názov položky

Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča
motocykla

Predpokladané
množstvo

9

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):
[hlavný:] 35113400-3 – Ochranné a bezpečnostné odevy; [doplnkové:] 18220000-7 – Odevy
chrániace pred počasím; 18444111-4 – Ochranné prilby; 35810000-5 – Individuálny výstroj;
18424000-7 – Rukavice; 18221200-6 – Bundy; 18234000-8 – Nohavice; 18317000-4 – Ponožky;
18330000-1 – Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele; 18813000-1 – Obuv s koženým
zvrškom
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
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
2.6 Miesto dodania tovaru:
Vojenská polícia, ul. Železničná 3, 911 01 Trenčín

2.7 Termín dodania tovaru predmetu zákazky:
Termín dodania tovaru je najneskôr do 30. novembra 2018.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky spolu: 17 977,50 EUR bez DPH, 21 573,00 EUR s DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 8.11.2018 o 12,00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Vojenská polícia,
ul. Železničná 3,
911 01 Trenčín (podľa bodu 1. tejto výzvy)
Utorok, streda, piatok od 8:00 do 14:00
Pondelok, štvrtok od 8:00 do 11:00
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom
- listinne (poštou, alebo osobne)
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať
údaje:
▪ adresu verejného obstarávateľa,
▪ adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
▪ označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
▪ označenie heslom pre daný návrh: „Súprava osobných ochranných pomôcok pre
vodiča motocykla“ (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Opis predmetu zákazky
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.

6.3. K opisu ponúkaného tovaru je potrebné priložiť:
1x farebnú fotografiu každého dielu jednej súpravy. Fotografie môžu byť aj súčasťou
opisného dokladu (Opis predmetu zákazky).
materiálové listy od výrobcu prilby pre moto VP, bundy pre moto VP, nohavíc pre moto VP,
čižiem pre moto VP a rukavíc pre moto VP – originály alebo fotokópie.
6.4. Predloženie vzoriek
Uchádzači predložia vzorky tovaru predmetu zákazky v množstve, vo veľkosti a podľa nižšie
uvedených požiadaviek :
Počet kusov
vzorky

Veľkosti

Prilba pre moto VP

1

56

2.

Bunda pre moto VP

1

L

3.

Nohavice pre moto VP

1

L

4.

Čižmy pre moto VP

1

44

5.

Rukavice pre moto VP

1

L

6.

Kukla pre moto VP

1

L

7.

Nákrčník pre moto VP

1

L

8.

Ľadvinový pás pre moto VP

1

L

9.

Podkolienky pre moto VP

1

44

1

L

P.č.

Názov tovaru (vzorky)

1.

11.

Nepremokavý
návlek
(vrch,
fluerescenčný
Tričko termo DR letné pre moto VP

1

L

12.

Tričko termo DR zimné pre moto VP

1

L

13.

Nohavice termo letné pre moto VP

1

L

14.

Nohavice termo zimné pre moto VP

1

L

10.

spodok)

6.4.1. Požiadavky na vzorky tovarov
K vzorkám uvedeným v tabuľke bodu 6.4. v prvej časti predmetu zákazky pod poradovými čísla 1.
až 14. tejto Výzvy musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly
údržby. Všetky vzorky u časti predmetu zákazky č.1 až č.14 musia zodpovedať technickým,
kvalitatívnym a materiálovým parametrom požadovaným v prílohe č.1 k tejto Výzve „Opis predmetu
zákazky“, popisu predmetu zákazky uvedeného v opise predloženom uchádzačom. Výnimky môžu
tvoriť jedine absencie nápisu „Vojenská polícia“ a reflexných prvkov špecifikovaných pri
jednotlivých častiach súpravy v Opise predmetu zákazky – prílohy č.1 tejto Výzvy.

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Fotografie podľa bodu 6.3. tejto výzvy
7.4. Vzorky podľa bodu 6.4. tejto výzvy
7.5. 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 druhy položiek. Ponúknutá cena musí
byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miest dodania
vrátane dopravy a montáže.
V prípade stavebných prác bude tvoriť cenovú ponuku nacenený jednotkový rozpočet (výkaz-výmer)
stavebných prác.

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 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: ............................................ (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
P.č.

Názov / obchodné označenie tovaru

Výška DPH
PredpoklaJednotková
Jednotková
Cena celkom s DPH
v EUR pri
dané
cena bez DPH
cena v EUR s
za príslušné
sadzbe DPH
množstvo
v EUR
DPH
množstvo
.......%
v ks

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B
Prilba pre moto VP
Bunda pre moto VP
Nohavice pre moto VP
Čižmy pre moto VP
Rukavice pre moto VP
Kukla pre moto VP
Nákrčník pre moto VP
Ľadvinový pás pre moto VP
Podkolienky pre moto VP
Nepremokavý návlek (vrch, spodok)
10.
fluerescenčný
11. Tričko termo DR letné pre moto VP
Tričko termo DR zimné pre moto
12.
VP
13. Nohavice termo letné pre moto VP
14. Nohavice termo zimné pre moto VP
Cena celkom v EUR s DPH

C

D

E

F

G (ExF)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
∑

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

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, cenou celkom v eur s DPH sa rozumie súčet cien
uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka požadovaného množstva predmetu zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky.
Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa na adresu
uvedenú v zmluve.
Preddavok sa neposkytuje.
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.

Úspešný uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi 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 verejného obstarávateľa podpísaním
dodacieho listu. Dodací list vyhotoví úspešný uchádzač a jeden rovnopis podpísaného dodacieho listu
priloží úspešný uchádzač k faktúre vystavenej za riadne dodanie tovaru.
Súčasťou sprievodnej dokumentácie bude aj:
návod na obsluhu a údržbu,
záručný list.
Vyžaduje sa dodanie predmetu zákazky do miesta dodania. Miesto dodania je uvedené v bode č. 5 tejto
výzvy.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, 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 zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Trenčíne dňa 31.10.2018

Spracovateľ:

Schválil:

kpt. Ing. Peter NOVANSKÝ
................................................................

plukovník PhDr. Michal MIGÁT
.........................................................................

Podpis, meno, priezvisko, titul

podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. VPTN-224-8/2018

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla (podľa bodu 2.1. tejto výzvy)
Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla pozostáva z nasledovných súčastí:
1) Prilba pre moto VP
Typ:
Farba:
Odvetranie:
Plexi:
Futro:

vyklápacia bez viditeľných znakov výrobcu (s vyklápacou čeľustnou časťou a priezorom)
biela
brada, vrchná časť prilby
číre, odolné voči poškriabaniu, rýchlo vymeniteľné,
odolné voči zahmlievaniu (doplnková fólia „Pinlock“),
slnečná clona zabudovaná vnútri prilby
odnímateľné, antibakteriálne, prateľné

Prilba vyrábaná z kompozitových vlákien (carbon, sklolminát alebo polykarbonát) doložené materiálovým
listom alebo kópiou materiálového listu od výrobcu. Homologovaná ECE 22-05, bradový deflektor, číry
jednofarebný lak, integrovaná slnečná clona, jednoduché/rýchle upínanie ramienka, predpríprava pre
komunikačné prostriedky, reflexné prvky bielej farby v prednej a zadnej časti prilby.
2) Bunda pre moto VP
Celoročná, čiernej farby. Nohavice s bundou tvoria sadu. Rovnaký odtieň čiernej farby
Materiál: povrchový materiál - Gore-Tex alebo ekvivalent.
Vodeodolnosť – minimálne 15 000 mm vodného stĺpca; paropriepustnosť – minimálne 10 000g/m2/24 hod.,
Oteruvzdornosť; komfortný golier; ergonomicky tvarované rukávy; sťahovacie manžety rukávov. Manžeta
rukáva bundy musí mať sťahovací popruh so suchým zipsom.
Horná manžeta bundy (golier) musí byť zvýšená, s istením suchým zipsom.
Vetracie vrecká sa musia nachádzať v prednej a zadnej časti bundy.
Reflexné prvky len v bielej reflexnej farbe.
Vyberateľné chrániče na chrbát, lakte a ramená. Všetky chrániče musia zodpovedať norme EN1621-1.
Minimálne 2x vonkajšie vrecko, minimálne 2x vnútorné vrecko. Jedno z vnútorných vreciek musí
uzatvárateľné, s priehľadným priezorom, s možnosťou vývodu na kábel. Obsahuje spojovací zips
k nohaviciam.
Všetky zipsové bežce musia obsahovať predĺženie na zjednodušenie manipulácie v rukaviciach.
Vnútorná podšívka bundy: antibakteriálna.
Vodeodolnosť a paropriepustnosť: doložená materiálovým listom alebo kópiou materiálového listu od
výrobcu.
Bunda musí byť dostupná vo všetkých mužských veľkostiach.
Na bunde nesmú byť výrazné logá výrobcu.
Na prednej a chrbtovej časti bundy je nastriekaný, alebo našitý (švy podlepené – zachovanie
nepremokavosti) biely nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“.
Ďalej sú na prednej strane dva suché zipsy na umiestnenie menovky a hodnosti.

Umiestnenie a veľkosti nápisov a suchých zipsov budú spresnené víťaznému uchádzačovi.
3) Nohavice pre moto VP
Celoročné,
Farba: čierna.
Nohavice s bundou tvoria sadu. Rovnaký odtieň čiernej farby
Materiál: Gore-Tex alebo ekvivalent - povrchový materiál, nie nepremokavá vložka.
Vodeodolnosť – minimálne 15 000 mm vodného stĺpca; paropriepustnosť – minimálne 10 000g/m2/24 hod.,
oteruvzdorné. Nastaviteľné popruhy na páse. Sedacia časť zosilnená. Chrániče na bokoch a kolenách.
Elastické časti (chrbát, kolená). Minimálne 2x vodeodolné vrecko. Spojovací zips k bunde. Zvýšená bedrová
časť. Reflexné prvky len bielej farby.
Vodeodolnosť a paropriepustnosť: doložená materiálovým listom alebo kópiou materiálového listu od
výrobcu.
Nohavice musia byť dostupné vo všetkých mužských veľkostiach.
Nohavice nesmú mať výrazné logá výrobcu.

4) Čižmy pre moto VP
Materiál: impregnovaná hovädzia koža
Farba: čierna
Vystužená gumená podrážka odolná voči vysokým teplotám a žiaru. Vystužená v oblasti päty a špičky.
Anatomicky tvarovaná podošva. Textilná podšívka. Nastaviteľná šírka otvoru. Upínanie prostredníctvom
klipsní a suchého zipsu. Spevnená časť v oblasti členku a holennej kosti. Odolné voči oteru. Vodeodolné.
Paropriepustné.
Antibakteriálna vložka. Reflexné prvky môžu byť, ale len bielej/ striebornej reflexnej farby.
Vodeodolnosť a paropriepustnosť: doložená materiálovým listom alebo kópiou materiálového listu od
výrobcu.
5) Rukavice pre moto VP
Materiál: koža, poprípade kombinácia koža/ textil
Farba: čierna,
Dlaň, palec a vonkajšia strana prstov vystužené. Ochrana na hánkovú časť. Zosilnená dlaňová časť.
Nastaviteľné sťahovanie manžety suchým zipsom. Vodeodolnosť, paropriepustnosť zabezpečená
membránou GORE – TEX alebo ekvivalent. Nezateplené.
Vodeodolnosť a paropriepustnosť: doložená materiálovým listom alebo kópiou materiálového listu od
výrobcu.
6) Kukla pre moto VP
Farba: čierna
Odvod potu.
7) Nákrčník pre moto VP
Farba: čierna
Funkčný: vetruodolnosť, vodeodolnosť
8) Ľadvinový pás pre moto VP
Farba: čierna,
Obličkový pás na motocykel. Perforovaná a vytvarovaná zadná časť. Zapínanie na suchý zips.

9) Podkolienky pre moto VP
Farba: čierna, alebo odtiene sivej
- funkčné, určené pre použitie na jazdu na motocykli
10) Nepremokavý návlek pre moto VP
Návlek pozostáva z bundy a nohavíc.
Farbené prevedenie: žltá alebo zelená fluorescenčná, s reflexnými prvkami.
Reflexný návlek spĺňa požadovanú špecifikáciu :
- Vodeodolnosť
-

Bez viditeľných znakov výrobcu

-

Nápis „VOJENSKÁ POLÍCIA“ na prednej aj zadnej strane je prevedený v čiernej farbe.
Umiestnenie a veľkosti nápisov budú spresnené víťaznému uchádzačovi.

11) Tričko termo DR letné pre moto VP
Farba: čierna, alebo odtiene sivej
12) Tričko termo DR zimné pre moto VP
Farba: čierna, alebo odtiene sivej
13) Nohavice termo letné pre moto VP
Farba: čierna, alebo odtiene sivej
14) Nohavice termo zimné pre moto VP
Farba: čierna, alebo odtiene sivej
Veľkostný sortiment bude spresnený víťaznému uchádzačovi.

Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým technickým normám a právnym predpisom
platným v SR a EÚ, vzťahujúcim sa k týmto tovarom, a musia byť zdravotne nezávadné.

