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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO: 37910337
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dušan DONOVAL
Telefón: +421 442883600
Email: obstaravanie@aos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách 2018
Referenčné číslo: AOS-300/19-188/2017
Hlavný kód CPV
80412000-5
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je určenie podmienok zadávania zákaziek na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pilotov lietadiel
Ozbrojených síl SR jednomotorových (SEP) a viacmotorových (MEP) lietadiel.
Celková predpokladaná hodnota
99 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
80340000-9

II.2.3)

II.2.4)

80650000-5
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 Liptovský Mikuláš 031 06
Opis obstarávania
1/4

Poskytnutie praktického leteckého výcviku pozostáva z dvoch etáp:
1. Teoretická príprava leteckého výcviku PPL, CPL+IR (Private Pilot Licence, Commercial Pilot Licence + Instrument
Rating)
2. Praktický letecký výcvik
2.1. Praktický letecký výcvik na viacmotorovom lietadle
2.2. Praktický letecký výcvik na jednomotorovom lietadle
Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
99 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED) alebo zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona
alebo predložením originálnych resp. úradne osvedčených kópii dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona. Preukazovať
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia JED-om (dostupný na webovej adrese obstarávateľa)
uchádzač môže využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného
európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na
https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk).
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v
súlade s § 37 ods. 3 zákona o VO. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť
predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálov.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v súlade s platnou legislatívou a
požaduje splnenie podmienok účasti v zmysle § 114 ods. 2 zákona.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: neuplatňuje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis
podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý nebude schopný
plniť svoje záväzky a má skúsenosti s vedením požadovaného výcviku.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý nebude disponovať
technickým vybavením pre zabezpečenie požadovaného výcviku pilotov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý nebude disponovať
technickým vybavením pre zabezpečenie požadovaného výcviku pilotov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
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obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom, ktorý nedisponuje
požadovaným technickým vybavením pre zabezpečenie výcviku pilotov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. l)
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní: Ide o ochranu verejného obstarávateľa smerom k subdodávkam, aby sa neuzavrela zmluva s uchádzačom,
ktorý nedisponuje technickou a odbornou spôsobilosťou pre zabezpečenie výcviku pilotov.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED) alebo zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona
alebo predložením originálnych resp. úradne osvedčených kópii dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona. Preukazovať
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia JED-om (dostupný na webovej adrese obstarávateľa)
uchádzač môže využiť prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu Jednotného
európskeho dokumentu (eESPD) slúžiacu pre jeho vyplnenie a opätovné použitie dostupnej na
https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/espd/filter?lang=sk (na tento link sa možno dostať aj cez www.uvo.gov.sk).
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v
súlade s § 37 ods. 3 zákona o VO. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť
predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň pre § 34 ods. 1 písm. a)
Podmienka je splnená ak zoznam bude obsahovať zmluvné plnenie na predmet zákazky spolu za celé 3 ročné obdobie v
minimálnej hodnote 99 000,-€ bez DPH
Minimálna požadovaná úroveň pre § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží:
- opis technického a logistického zabezpečenia pre požadovaný výcvik pilotov lietadiel (typy lietadiel určených pre
vedenie výcviku, fotografie výcvikovej základne).
Minimálna požadovaná úroveň pre § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač predloží:
- zoznam zodpovedných osôb za vedenie výcviku.
- zoznaminštruktorov zabezpečujúcich výcvik s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, dĺžkou odbornej praxe inštruktorov
podieľajúcich sa na výcviku.
- údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie požadovanej
služby (preukazy spôsobilosti CPL(A)/IR alebo ATPL(A) s kvalifikáciou FI deklarovaných inštruktorov vydaných podľa
JAR/FCL, letecký prevádzkovateľ preukáže prax s letovou prevádzkou na ponúkanom type lietadla u inštruktorského
stavu)
- pripravenosť minimálne troch letových inštruktorov s platnou kvalifikáciou inštruktora pre lety podľa prístrojov.
(predloží osvedčenia o spôsobilosti inštruktorov a ich letové zápisníky),
Minimálna požadovaná úroveň pre § 34 ods. 1 písm. j)
Uchádzač predloží:
- technické vybavenie pre poskytnutie služby
- TTD (takticko-technické dáta) a logistické vybavenie pre plnenie požadovanej služby,
- zoznam lietadiel pre realizáciu teoretického a praktického výcviku s uvedením TTD a logistického vybavenia pre plnenie
služby.
- letové príručky lietadiel na ktorých bude letecký výcvik vykonávaný (len v prípade ak si príslušnú dokumentáciu komisia
vyžiada pre overenie dát),
- doklad o zápise do leteckého registra od lietadiel na ktorých bude vykonávaný letecký výcvik,
- nosný typ leteckej techniky pre výcvik je jednomotorové a dvojmotorové vrtuľové lietadlo.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Áno
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Letecká škola
Zákon č. 143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Nariadenie komisie (EU) č. 1178/2011 z 3.11., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy
týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
1. potvrdenie o udelení certifikátu ATO (Approved Training Organization) vydaného Dopravným úradom Slovenskej
republiky podľa JAR/FLC
2. oprávnenie pre vykonanie základného kurzu MCC (Multi Crew Cooperation) pričom kurz MCC je možné vykonať
subdodávateľským spôsobom
3. originál alebo overenú kópiu dokladov o schválení výcvikových programov Dopravným úradom Slovenskej republiky:
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- v rozsahu PPL(A)
- v rozsahu CPL(A)/IR podľa JAR/FLC
- na získanie triednej kvalifikácie SEP(A) a MEP(A)
- na VFR noc
- na skupinovú zlietanosť
- na IR(A) SE a IR(A) ME
- na teoretický distančný kurz ATPL(A)
4. vyhlásenie o zabezpečení dokumentácie pre teoretické školenie a typové preškolenie v slovenskom jazyku
5.Letecká škola za posledné 3 roky mala každoročne minimálny nálet 800 letových hodín na jednomotorových lietadlách,
100 letových hodín na viacmotorových lietadlách a mala každoročne minimálne 80 letových hodín. podľa pravidiel IFR
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2017 12:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.12.2017 09:00
Miesto: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 (veliteľská budova) 031
01Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, piate poschodie, miestnosť číslo 501
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny
pre uchádzačov v bode 24.Otváranie obálok s ponukami.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťažné podklady, sprievodná dokumentácia podľa § 43 ods. 1 ako aj všetky vysvetlenia súťažných podkladov verejný
obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012
Podklady sú poskytnuté bezpatne neobmedzene s úplným a priamym prístupom prostredníctvom elektronických
prostriedkov.
2.Súťažné podklady a sprievodnú dokumentáciu podľa § 43 ods. 1 v editovateľnej forme (Word) si záujemcovia
vyžiadajú na základe registrácie na internetovej adrese www.ezakazky.sk/aos.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby sa zaregistrovali aj vtedy, ak získali súťažné podklady od inej fyzickej
alebo právnickej osoby prípadne tieto získali z profilu verejného obstarávateľa na UVO. V prípade, že verejný
obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje na záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie
vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. V
prípade, že si potenciálny záujemca nevyžiada súťažné podklady, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Cez
internetovú adresu www.ezakazky.sk/aos je zabezpečená aj možná elektronická komunikácia medzi verejným
obstarávateľom a záujemcom, alebo uchádzačom. Doklady je možné doručovať v elektronickej forme cez elektronický
prístup www.ezakazky.sk/aos. Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy bude povinný deklarovať uzatvorenie poistnej
zmluvy za škody spôsobené pri plnení predmetu zmluvy v primeranom rozsahu a výške.
3.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásením
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
4.Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa nevyžaduje.
5.Doklady ktoré uchádzač chce doručiť poštou, alebo osobne sa doručujú na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v
tomto oznámení. Osobne sa doručujú na tejto adrese na Oddelenie bezpečnosti a OUS, veliteľská budova, 3. poschodie,
miestnosť č. 301. Prevádzková doba je v pondelok - piatok 7.00 - 12.00 hod. (kontaktné tel. čísla 0960 422746, 0960
422747)"
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.11.2017
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