Výzva na predloženie ponuky na zákazku
„Masky OM – 95“
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“)

Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovenská republika

1 IČO: 37910337
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kliment, č.t. 044/2883124
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Komunikácia a predkladanie ponúk: komunikačný portál www.ezakazky.sk/aos
2. Predmet zákazky: Masky OM-95 CPV 35814000-3
3. Druh zákazky: nákup tovaru
Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031
4.
01 Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod.
5. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku.
6. Predpokladaná hodnota zákazky do: 34.200,00 € bez DPH, 41.040,00 € s DPH
7. Lehota dodania predmetu zákazky: do 30.09.2019
Predkladanie ponuky: Uchádzač doručí ponuku cez komunikačný portál www.ezakazky.sk/aos od 27.03.2019 od 11:00
hod. do 08.04.2019 do 08:00 hod. Ponuky po uplynutí lehoty komunikačný portál www.ezakazky.sk/aos neumožňuje
vložiť.

.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Cena (Cena celkom za predpokladané množstvo s DPH).

Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – overí si verejný obstarávateľ v informačných
systémoch,
- 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.

8.
Predpokladané množstvo a určenie ceny predmetu obstarávania:

P. č.

1.

Názov predmetu zákazky
Ochranná maska M 95 s poľnou
fľašou

MJ

Cena v €
Množstvo bez DPH
za MJ

ks

120

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.

Technická špecifikácia

9.

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

Cena
v€
s DPH
za MJ

Cena
v€
celkom
bez DPH

Cena v €
celkom
s DPH

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
- 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.
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.

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.
Uvedená komodita má charakter vojenského materiálu.
Osobitné požiadavky na plnenie
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných
prostriedkov.
Doba skladovania výrobkov 10 rokov.
Záruka na predmet zákazky min. 36 mesiacov, garancia záručného servisu počas trvania záruky .
Dodávateľ musí mať povolenie obchodovať s výrobkami obranného priemyslu.
Dodávateľ doloží návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby.
Dodávateľ priloží zoznam využiteľných náhradných dielov a komponentov s uvedením objednávacích (výkresových) čísel a s
uvedením ceny v elektronickej podobe.
Každý kus masky samostatne balený do PET vrecka s etiketou s údajmi (výrobca, názov výrobku, rok výroby).

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

Požiadavky na vykonanie skúšok v rozsahu určenom rozpočtovým disponentom (napr. skúšky na overenie technických
parametrov:
požiadavka na vykonanie skúšok počas vyhodnocovania ponúk pred prijatím súťažnej ponuky: nepožaduje sa
Návrh požadovaných typov dokladov a podmienky predloženia vzoriek slúžiacich na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti ustanovené podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb:
a) preukázanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci – odborné stanovisko vydané orgánom dozoru ministerstva : nepožaduje sa,
b)
-

preukázanie odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. – oprávnenie na činnosť,
osvedčenie vydané orgánom dozoru ministerstva : nepožaduje sa.
predložiť opis ponúkaného tovaru s technickými, kvalitatívnými a materiálovými parametrami ponúkaného tovaru a ďalšie
informácie o ponúkanom tovare,
predložiť doklady k splneniu podmienok účasti podľa zákona o VO.

Požiadavky na overovanie kvality:
a) 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): požaduje sa,
b) požiadavka na iný spôsob preukázania kvality : nepožaduje sa.
Požiadavky na zabezpečenie dodávok počas krízovej situácie:
nepožaduje sa.
Určenie stupňa utajenia predmetu zákazky a lehoty utajovania:
Predmet zákazky nepodlieha žiadnemu stupňu utajenia.

