Č. p.: ÚpIA-4-20/2019-OOVS
Počet listov: 7
Prílohy: 1/1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zadávanie zákazky 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)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
3084 5572
Kontaktná osoba:
JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
Telefón:
0960 317 681
E-mail:
veronika.drgacova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

„Nálezové servisné opravy a profylaktická kontrola pozemných
informačných systémov LPIS - ODRS (Operational Data Recording
System)“

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34962100-9 - Zariadenia riadiacich veží
Stručný opis predmetu zákazky:
Vykonávanie nálezových servisných opráv LPIS s cieľom odstrániť vzniknuté poruchy dielcov,
skupín, podskupín a blokov a obnoviť tak prevádzkyschopnosť LPIS – technológie systému
záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS (Operational Data Recording
System).
3.

Druh a množstvo:
Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v Prílohe tejto
výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 49 999,00 EUR bez DPH

4.

Typ zmluvného vzťahu:

Rámcová dohoda

5.

Miesto poskytnutia služby:

VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa
VÚ 6335 Prešov, VÚ 3030 Zvolen

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. novembra 2021

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť cenovú ponuku na predmet
zákazky v rozsahu ceny za hodinu prác, ceny za km dopravy na miesto poskytnutia služby,
vrátane ceny dielov.
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8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.03.2019 o 09:00 hod.
Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky
na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne:
Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Podacia stanica 132
Pondelok až štvrtok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.
Piatok od 07:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.
Tel. 0960 313 165, 0960 313 166
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 navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „LPIS – ODRS“
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie nebude zaradená do vyhodnotenia
a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.

9.

Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti
uvedené v tejto výzve a splnili podmienky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu
zákazky v Prílohe tejto výzvy.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

10.

Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:
10.1. o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, 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,
10.1. Doklad preukazujúci spôsobilosť organizácie na vykonávanie predmetu zákazky:
- Povolenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydané Odborom štátnej
správy vo vojenskom letectve MO SR, alebo
- Iný uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej
organizácie týkajúci sa predmetu zákazky.

11. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
(vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky) podľa bodu 11.2. Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha tejto výzvy).
11.1.
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
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Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky musí
byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť konečná
a úplná. 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).
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.
11.2.

Vzor cenovej ponuky:

„Nálezové servisné opravy a profylaktická kontrola pozemných informačných systémov
LPIS - ODRS (Operational Data Recording System)“
Uchádzač:

.......................................................

Adresa, sídlo:

.......................................................

IČO:

.......................................................

IČ DPH:

.......................................................

Tabuľka č. 1 Cena za hodinu prác
Neplánované a servisné
Cena v € bez
Výška DPH Cena v € s DPH
opravy (vrátane profylaxie)
DPH
v€
Cena za 1 hodinu servisného
1. úkonu mimo sobôt, nedieľ,
sviatkov
Cena za 1 hodinu servisného
2. úkonu počas sobôt,
nedieľ, sviatkov
Celková cena za 1 Nh v EUR s DPH – Kritérium č. 1 (Súčet položiek
1 a 2)
P.
č.

Tabuľka č. 2 Cena za dopravu
Názov položky
Cena bez DPH v € Výška DPH v €
Cena za 1 km dopravy
Celková cena za dopravné náklady v EUR s DPH – Kritérium č. 2

Cena s DPH v €
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Zoznam najčastejšie používaných dielov
Tabuľka č. 3
Systém Podsystém
ODRS DSR

Hlasové
zariadenie
KVM

Monitor
Rack

Recorder

Stanica

Názov náhradného dielu

Cena
v EUR
bez 20%
DPH

Výška
DPH
v EUR

Cena
v EUR
s 20%
DPH

SB601 AC Adapter
SB601 audio kábel , 2 m
SB601 Blade 32AN
SB601 Flat 16AN
SB601 Flat 8AN
Audio kabel 3,5 jack, 2m
Reproduktory Logitech S-120
Stereo sluchátka bez mikrofónu
Kábel DVI-DVI prepojovaci 1,8 m
Kábel VGA prepojovací 15M/15M 1,8 m
Klávesnica Genius USB SlimStar 110
KVM konzola do 19" Unicorn 17, 17"
LCD kláv. touchpad USB+PS/2
KVM prepínač cez káble KVM Venus
8D, 8xKVM portov, PS/2+USB
Myš Genius Xscroll USB čierna
Myš Logitech B110
Príslušenstvo KVM kábel KC-1501C
zväzok káblov 1,8m PS/2+USB
Redukcia kábel Display port - DVI
LCD 24" EIZO EV2416W-BK TN-LED
1000:1 5ms 1920x1200
CISCO Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP
LAN Base
HP NC364T PCIe 4Port Gigabit Server
Adapter
Kábel napájací 220V 2.0m
K-Giga patch kábel S-FTP, Cat.5E - 2m
K-Giga patch panel KOMPAKT
24xRJ45/s, Cat.5E
3RVideobox
AC adapter k 3RVideoboxu
AC adapter ku KVM konzole Unicorn 17
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
1TB SATA3 7200rpm 64MB
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
2TB SATA3 7200rpm 64MB
HDD 3.5" Western Digital Caviar Black
500GB SATA3 7200rpm 64MB
HP NVIDIA Quadro NVS 295, 256MB
HP Pro Book AC adapater
HP ProBook 4740s/17,3/i53210/6G/750/DVD/ATI/B/Lnx
Mechanika DVDRW LG GH24NS90
SATA SecurDisk čierna
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Tlačiareň

Mechanika SONY SLIM 8X SATA
DVD+/-RW DL BLACK
Pamäť DDR3 4GB 240Pin 1333MHz CL
9,0 Kingston
Priemyselná základná doska AIMB781QG2-00A1E socket LGA1155 intel
Q67
Priemyselný zdroj ATX 2U 400W PFC
pre ACP-2320MB
Procesor Intel Core i7-2600K 3.40GHz
6MB socket LGA1155 tray
Skrinka do 19" 2U ACP-2320MB
Skrinka Midi ATX Logic B03 400W
čierna
Zdroj ATX do PC skrinky, 400 W
HP LaserJet Pro 400

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s
poskytnutím služby v mieste plnenia.
Dátum:
.................................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu
12. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10 tejto výzvy.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s §44 ods.3 písm.
c) zákona o verejnom obstarávaní. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe nasledovných podkritérií:
Podkritérium 1: Cena za poskytnutie služby - neplánované a servisné opravy (vrátane
profylaxie)
80 bodov
Podkritérium 2: Cena za poskytnutie služby - doprava
20 bodov
SPOLU:
100 bodov
Hodnotenie ponuky uchádzača bude vykonané na základe predloženej cenovej ponuky
uchádzača podľa vzoru cenovej ponuky v bode 11.2. „Nálezové servisné opravy
a profylaktická kontrola pozemných informačných systémov LPIS - ODRS (Operational Data
Recording System)“
Pravidlá uplatnenia kritérií:
Podkritérium 1: Cena za poskytnutie služby - práca (váhový koeficient je 80 bodov) – sa
vypočíta ako podiel najnižšej jednotkovej celkovej ceny práce uchádzača zo všetkých
predložených ponúk a jednotkovej celkovej ceny práce posudzovanej ponuky uchádzača,
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vynásobený váhovým koeficientom. Uchádzač ktorý predloží najnižšiu jednotkovú cenu celkom
získa maximálny počet bodov t.j. 80 bodov za podkritérium č.1.
Cena práce podľa tohto podkritéria sa rozumie cena, ktorá obsahuje všetky náklady
spojené s výkonom služby okrem nákladov na dopravu.
Upozornenie: Uchádzač bude oprávnený fakturovať len cenu servisného zásahu (cena práce)
podľa dĺžky trvania servisného zásahu bez ohľadu na počet osôb (servisných technikov), ktorí
budú vykonávať servisný zásah. Nie je prípustné násobiť hodinovú sadzbu počtom osôb.
Spôsob výpočtu:
najnižšia jednotková celková cena práce
zo všetkých ponúk
Podkritérium 1 = ------------------------------------------------------------------- x váhový koeficient
jednotková cena práce posudzovanej ponuky
(získané body sa zaokrúhlia s presnosťou na dve desatinné miesta)
Podkritérium 2: Cena za poskytnutie služby - doprava (váhový koeficient je 20 bodov) – sa
vypočíta ako podiel najnižšej jednotkovej ceny dopravy zo všetkých predložených ponúk
a jednotkovej ceny dopravy posudzovanej ponuky uchádzača, vynásobený váhovým
koeficientom. Uchádzač ktorý predloží najnižšiu jednotkovú cenu celkom získa maximálny
počet bodov t.j. 20 bodov za podkritérium č.2.
Cena práce podľa tohto podkritéria sa rozumie cena, ktorá obsahuje všetky náklady
spojené s dopravou.
Spôsob výpočtu:

Podkritérium 2 =

najnižšia jednotková cena dopravy
zo všetkých ponúk
------------------------------------------------------------------ x váhový koeficient
jednotková cena dopravy posudzovanej ponuky

(získané body sa zaokrúhlia s presnosťou na dve desatinné miesta)
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač , ktorého ponuka dosiahne najvyšší celkový
súčet bodov.
Spôsob výpočtu:
Celkový súčet bodov = Podkritérium 1 + Podkritérium 2
Ak pri konečnom vyhodnotení ponúk dôjde k rovnosti celkového súčtu bodov všetkých
podkritérií viacerých uchádzačov, rozhodujúce pre určenie poradia úspešnosti uchádzačov bude
najvyššie bodové ohodnotenie pre podkritérium 1. Všetky konečné výpočty sa zaokrúhľujú na
dve desatinné miesta.
13. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky:
13.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová dohoda, z ktorej sa budú uzatvárať
písomne akceptované objednávky, pričom objednávateľom bude Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
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13.2 Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne po riadnom poskytnutí služby
v termíne podľa bodu 6. tejto výzvy na základe vystavenej faktúry. Súčasťou faktúry bude
objednávateľom potvrdený protokol o poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo
dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
14. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača
originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby,
ak:
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.
V Bratislave, dňa

. marca 2019

Zodpovedný zamestnanec:

JUDr. Veronika DRGÁČOVÁ
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Príloha k Výzve

Opis predmetu zákazky
„Nálezové servisné opravy a profylaktická kontrola pozemných informačných systémov
LPIS - ODRS (Operational Data Recording System)“
Cieľom nálezových servisných opráv a profylaktickej kontroly pozemných informačných
systémov LPIS - ODRS (Operational Data Recording System) je odstrániť vzniknuté poruchy
dielcov, skupín, podskupín a blokov a obnoviť tak prevádzkyschopnosť LPIS - technológie systému
záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS (Operational Data Recording System).
Množstvo, typ techniky a rozsah nálezovej servisnej opravy bude upresňované priebežne
počas rokov 2019 až 2021 podľa požiadaviek útvarov a zväzkov VzS OS SR.
Zariadenia, prístroje
ODRS VRR REC

Popis
Súprava záznamu pre radarového operátora

ODRS VRR REC-TWR

Súprava záznamu pre vežu riadenia letovej
prevádzky

ODRS VRR REP

Súprava prehrávača záznamov REPLAY

ODRS VRR CS

Stanica centrálneho záznamu

ODRS VRR Install set

Inštalačná sada – kabeláž, prevodníky a prvky
štruktúrovanej kabeláže siete LAN

ODRS VRR 8 VOICE REC

8 – kanálový zvukový digitizér

ODRS VRR 16 VOICE REC 16 – kanálový zvukový digitizér

ODRS VRR CMS

Stanica centrálneho dohľadu

ODRS VRR CS_16
Stanica centrálneho záznamu 16
ODRS VRR 32 VOICE REC 32 – kanálový zvukový digitizér
ODRS VRR REP_S
Súprava prehrávača záznamov REPLAY - STAFF
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Lokalita
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Zvolen
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Zvolen
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Zvolen
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Kuchyňa
Sliač
Prešov
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen

