Taktické krídlo Sliač

Sliač,

.11. 2018

Č.: TKSl-718-17/2018

Výtlačok č.2
Počet listov: 4

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby 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 – Taktické krídlo Sliač
Sídlo: ČSA 1, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: npor. Ing. Jozef KOŠČO
Telefón: 0960 452 676
Fax: 0960 452 002
E-mail: jozef.kosco@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 k tejto výzve.
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
P. č.

1.

Názov položky

Predpokladané množstvo

Vysokotlaké plniace hadice
pre skúšobné zariadenie GURT
podľa parametrov uvedených
v prílohe č.1 k č.: TKSl-71817/2018

1 sada

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
44165100-5 Hadice
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
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:
Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač.
2.7 Termín dodania tovaru:
Do 30 dní od doručenia objednávky
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka, vystavená verejným obstarávateľom.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
9 819,16 eur bez DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.11.2018 o 08:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1,
962 31 Sliač.
Spôsob doručenia ponúk:
- e-mailom : ( jozef.kosco@mil.sk)
- 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: „Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie
GURT“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 1 dňa 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
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného
predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

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. 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 miesta
plnenia predmetu zákazky, vrátane dopravy.
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 objednávky 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).
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VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT podľa parametrov uvedených
v prílohe č.2 k č.: TKSl-718-17/2018

P.č.

Názov / obchodné označenie materiálu

A

B

Jednotková Výška DPH
Jednotková
cena bez
v EUR pri
cena v EUR
DPH
sadzbe
s DPH
v EUR
DPH 20 %
C

D

E

Vysokotlaké plniace hadice pre
skúšobné zariadenie GURT podľa
1
parametrov uvedených v prílohe č.1
k č.: TKSl-718-17/2018
Cena celkom v EUR s DPH

Predpokladané
množstvo
sada
F

Cena
celkom
s DPH za
príslušné
množstvo
G (ExF)

1

..........................................................
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. Cenou celkom v EUR
s DPH sa rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G.

9. Obchodné podmienky poskytnutia služby
9.1.

Preddavok za dodanie predmetu zákazky sa nebude poskytovať.

9.2. 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.

10. Doplňujúce informácie:
10.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
10.2. 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
10.3. Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪
▪

nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.

10.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪
sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
3

▪

V Sliači dňa ,

celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

.11.2018

Spracovateľ:

Schválil:

npor. Ing. Jozef KOŠČO, SD R ZT II.
.

plk. gšt. Ing. Vladimír LISÝ, veliteľ
(služobná cesta)
v zastúpení
pplk. Ing. Martin KUTERKA
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Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. TKSl-718-17/2018

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT podľa
parametrov uvedených v prílohe č.2 k č.: TKSl-718-17/2018
Náhradné diely pre uvedenú techniku musia byť novo vyrobené a nepoužité, pričom sa musí jednať
o originálne náhradné diely.
Pokiaľ sa technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétnu značku a typ
výrobku, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ
výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa
pre potreby zadávania tejto zákazky rozumejú výrobky s porovnateľnými úžitkovými, funkčnými
a estetickými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky
špecifikované podľa tejto výzvy v Opise predmetu zákazky a takýto odkaz musí byť v texte opisu predmetu
zákazky doplnený slovami „alebo ekvivalentný”.
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava do miest dodania.
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.

Príloha č.2
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. TKSl-718-17/2018

Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT
Hadice Pneumatického bloku rozvodu vzduchu PS 6.11
1. Prepojovacie tlakové hadice vzduchu medzi PS 6.11 a riadenou leteckou raketou:
1.1
Parametre hadice:
Označenie ................................................................................ 5U6-100K 005 X01
Vonkajší priemer kolmého prierezu ............................................................. 17 mm
Rozmer matice............................................................................................... 17 mm
Dĺžka hadice ............................................................................................ 2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1600 kg/cm2
Pracovný tlak ........................................................................... min. 400 kg/cm2
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Por.č:

Typ hadice:

Počet (ks)

1

5U6-100K 005 X01

2

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks s
DPH

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH

1.2
Parametre hadice:
Označenie ........................................................................... 5U4-120K 022 X01
Vonkajší priemer kolmého prierezu ......................................................... 15 mm
Rozmer matice........................................................................................... 17 mm
Dĺžka hadice ....................................................................................... 2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1600 kg/cm2
Pracovný tlak ................................................................................. min. 400 kg/cm2
Por.č:

Typ hadice:

Počet (ks)

2

5U4-120K 022 X01

2

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks s
DPH

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH

1.3
Parametre hadice:
Označenie ........................................................................... 5U4-120K 020 X01
Vonkajší priemer kolmého prierezu ......................................................... 15 mm
Rozmer matice........................................................................................... 17 mm
Dĺžka hadice ....................................................................................... 2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1600 kg/cm2
Pracovný tlak ................................................................................. min. 400 kg/cm2
Por.č:

Typ hadice:

Počet (ks)

3

5U4-120K 020 X01

2

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks s
DPH

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH

Hadice Pneumatického blok rozvodu vzduchu PB 2.13.01
2. Prepojovacie tlakové hadice vzduchu medzi PB 2.13.01 a riadenou leteckou raketou:
2.1
Parametre hadice:
Označenie ........................................................................... 5U10-85K 05/7 X01
6

Vonkajší priemer kolmého prierezu ......................................................... 19 mm
Rozmer matice........................................................................................... 19 mm
Dĺžka hadice ....................................................................................... 2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1600 kg/cm2
Pracovný tlak ................................................................................. min. 400 kg/cm2

Por.č:

Typ hadice:

Počet (ks)

4

5U10-85K 05/7 X01

3

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks s
DPH

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH

2.2
Parametre hadice:
Označenie ........................................................................... 5U8-85K 025 X01
Vonkajší priemer kolmého prierezu ......................................................... 22 mm
Rozmer matice........................................................................................... 24 mm
Dĺžka hadice ....................................................................................... 2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1600 kg/cm2
Pracovný tlak ................................................................................. min. 400 kg/cm2
Por.č:

Typ hadice:

Počet (ks)

5

5U8-85K 025 X01

3

Cena za ks bez
DPH

Cena za ks s
DPH

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH

Blok rozvodu dusíka BA-002
3. Prepojovacie tlakové hadice dusíka medzi BA-002 a US 2.13 a medzi BA-002
a pojazdnou plniacou dusíkovou stanicou:
3.1
Parametre hadice:
Označenie ........................................................................... 5U6-100K 005 X-01
Vonkajší priemer kolmého prierezu ......................................................... 17 mm
Rozmer matice........................................................................................... 22 mm
Dĺžka hadice ....................................................................................... 3500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku...................................... min. 1150 kg/cm2
Pracovný tlak ................................................................................. min. 350 kg/cm2

Por.č: Typ hadice:
6

5U6-100K 005 X-01

Počet (ks)

Cena za ks bez
DPH

12

Cena celkom v € bez DPH
Cena celkom v € s DPH
7

Cena za ks s
DPH

8

9

10

Vypracoval: npor. Ing. Jozef KOŠČO
Súhlasí: mjr. Ing. Ivan ONDREJKA
Počet listov:
Registratúrna značka: FA 1
Znak a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 2 výtlačkoch
Výtlačok č. 1: Webové sídlo MO SR – odoslané e-mailom
Výtlačok č. 2: SO
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