VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou“

Zákazka s nízkou hodnotou 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 o verejnom
obstarávaní “).
1. Základná identifikácia predmetu zákazky
a) skrátené označenie predmetu zákazky (názov, používané označenie, typ, vzor, výkresové číslo),
Výstroj, prostriedky individuálnej protichemickej ochrany jednotlivca (IPCHOJ) – Maska
ochranná
b) vojenské číslo materiálu, 0810000018176, 0810000018184, 0810000018192,
c) spoločný slovník obstarávania (CPV), 35814000-3,
2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou
Ochranná maska s ochranným NBC filtrom je prostriedkom jednotlivca na ochranu tváre, očí a dýchacích
orgánov proti pôsobeniu plynov, pár, kvapalných a pevných aerosólov toxických chemických látok (ďalej len
„TCHL“), niektorých nebezpečných chemických látok (ďalej len „NCHL“), rádioaktívnych látok a
biologických prostriedkov. Anatomická konštrukcia lícnice umožňuje jej dokonalé nasadenie na tvár.
Ochranná maska s ochranným filtrom (A,B,E,K,R a Hg) chráni proti pôsobeniu TCHL a NCHL uvedených na
príslušnom type ochranného filtra.
Ochranná maska je tvárová ochranná maska s páskovým upínacím systémom a s ochranným NBC filtrom.
Spojenie lícnice ochrannej masky s ochranným filtrom je zabezpečené štandardizovaným oblým závitom RD
40 x 1/7“. Ochranná maska má pomerne malú hmotnosť, veľké zorné pole, umožňuje ľahké dorozumievanie,
voľný pohyb hlavou a pitie pri jej nasadení v ochrannej polohe.
Zloženie ochrannej masky:
- lícnica NBC M 95 úplná s hlasovou membránou,
- nadstavec na pitie tekutín s redukciou na poľnú fľašu,
- poľná fľaša,
- príručka pre používateľa v slovenskom jazyku,
- transportný obal pre masku (taška), umožňujúci nosenie JP-75.
Konštrukcia a technické parametre NBC maska M95:
Veľkostí lícnic: štandard
Efektívne zorné pole: viac ako 80 %
Prívod tekutiny do lícnice: 0,25 l.min-1
Koncentrácia CO2 vo vydychovanom vzduchu: menej ako 0,45 %
Garantovaná ochrana lícnice proti pôsobeniu TCHL: 48 hodín
Hmotnosť lícnice ochrannej masky bez NBC filtra: max. 460g ± 2%
- farba čierna,
- spoľahlivá priľnavosť na tvár,
- konštrukcia masky a upínacieho systému znemožňuje zahmlievanie a rosenie zorníka (priezoru),
- možnosť použitia korekčných dioptrických vložiek s nastaviteľnou vzdialenosťou voči očiam pre osoby so
zhoršeným zrakom,
- ochrannú masku musí byť možné nasadiť z pochodovej do ochrannej polohy do 9 sekúnd (STANAG 2521),
- možnosť viesť mierenú streľbu pre ľaváka i pre praváka,
- možnosť bezpečnej výmeny ochranného filtru v kontaminovanom priestore,
- závit ventilovej komory je Rd 40x1/7“ na pripojenie ochranného filtra podľa EN 148-1:1999,

- umožňuje bezpečný príjem tekutín v kontaminovanom priestore (min. 0,2 l.min-1) cez pitný systém masky z
poľnej fľaše, PET fľaše, príjem liekov v tekutom stave bez zloženia masky,
- hygienická a zdravotná nezávadnosť použitých materiálov a nesmie spôsobovať alergické reakcie.
3. Ďalšie podmienky na dodanie
- každý kus masky samostatne balený do PET vrecka s etiketou s údajmi (výrobca, názov výrobku, rok výroby).
-predložiť prospekty obsahujúce technické parametre a fotodokumentáciu tovaru predmetu zákazky.
Uvedená komodita má charakter vojenského materiálu.
4. Ďalšie požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
– dodanie predmetu zákazky do miesta dodávky,
– návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo v českom jazyku,
– záruka na predmet zákazky min. 36 mesiacov, skladovateľnosť 10 rokov, garantovanie záručného servisu
počas trvania záruky,
5. Požiadavky na kodifikáciu predmetu zákazky
požiadavka na uplatnenie alebo neuplatnenie kodifikácie v súlade s prílohou č. 8 k Smernici Ministerstva
obrany Slovenskej republiky č. 15/2014 o verejnom obstarávaní: požaduje sa
-

predložiť originál alebo úradne overenú kópiu povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného
priemyslu vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z.z. podľa Opatrenia
Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2017 zo dňa 19.6.2017,

6. Požiadavky na overovanie kvality
-požiadavky na štátne overovanie kvality – predložiť vyplnené tlačivo Identifikácia rizík produktu a rizík
výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu ako neoddeliteľnú súčasť požiadavky na verejné obstarávanie
(tlačivo je zverejnené na webovom sídle www.uosksok.mil.sk):

Štátne overovanie kvality
(1) Objednávateľ vystaví záväznú objednávku s príslušnou technickou špecifikáciou a pošle
dodávateľovi, ktorý ju potvrdí doručením akceptačného zápisu. Záväzná a akceptovaná
objednávka bude na účely štátneho overovania kvality považovaná za zmluvu.
(2) Dodávateľ sa zaväzuje pre realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného
štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu,
vývoji a výrobe
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ produktu požiada o vykonanie štátneho
overovania kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality,
Trenčín (ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii,
kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“).
(4) Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu
o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve uplatní
štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
a výrobca/dodávateľ1) umožní štátne overovanie kvality vykonať.

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania
kvality.
(6) Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie
kvality v súlade s §15 ods.12 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
dodávateľ nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu
vydaného podľa §16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(7) V prípade, že výrobca zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich
záväzkov uvedených v tejto zmluve, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má právo
na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením.
(8) Dodávateľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku
kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade s príslušnými
právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom
režime na vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality .
(9) Dodávateľ sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov.
Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho
overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Výrobca/dodávateľ
1)
sa zaväzuje uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok
s dodávateľmi subdodávok.
(10) Dodávateľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup
do všetkých
priestorov dodávateľa a subdodávateľov v ktorých sa bude realizovať
akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia.
(11) Dodávateľ sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky
na účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2%
z celkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH.
(12) Dodávateľ1) umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na riešení
reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude dodávateľ produktu
okamžite informovať povereného zástupcu úradu.
(13) Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov, nezbavuje výrobcu/dodávateľa zodpovednosti za nezhodný
produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.
7. Miesto a termín dodávky
a) presná adresa miesta, útvaru, zariadenia, kde má byť predmet zákazky dodaný:
 Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš 03101
b) meno a priezvisko materiálového funkcionára zodpovedného za prevzatie predmetu zákazky, telefónne
číslo, e-mailová adresa:
  tel. č.: 0960 423124, e-mail: radovan.kliment@aos.sk
c) požadovaný termín splnenia dodávky vrátane dodávky návrhu kodifikačných údajov o výrobku:
do 30.07.2021

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 53 295,00 bez DPH.
P. č.

Predmet zákazky

Cena ks/ bez
DPH v €

Cena ks/ s
DPH v €

Predpoklada
ný počet ks
187

Cena spolu s
DPH v €

Ochranná maska M 95 s
poľnou fľašou
Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.
1.

9. Typ zmluvy: objednávka
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia predložená ponuka za zakázku (vyhodnotí sa len úplná ponuka)
11. Osobitné požiadavky na plnenie:
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vyloženie v mieste skladu v pracovných dňoch od 8,00 hod do
13,00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať
a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov. Dodanie tovaru bude realizované na základe riadne
vystavených (čiastočných) objednávok.

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje prostriedky
elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a
prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií a aby
nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.
Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického
komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk,
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť
zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.
V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky
zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta
záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk.
Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o výsledku verejného
obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti, alebo vylúčenia ponuky) resp.
informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania dokumentu resp.
informácie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa
nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača.
Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky,
t.j. slovenský jazyk

13. Predkladanie ponuky:
Uchádzač doručí ponuku najneskôr v lehote do: 04.03.2021 do 9:00 hod. Ponuky doručené po
uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.

14. Dátum, miesto a čas: Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému
www.ezakazky.sk do zákazky „Ochranná maska M 95 s poľnou fľašou“. Dokumenty k ponuke a
Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie kliknite na Odoslať
ponuku.
Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú systémom eZákazky akceptované.

