, Letecká fakulta

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky
pre neprioritné služby postupom podprahovej zákazky
spracovaná v súlade s ust. § 95 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice
IČO: 00 397 610
Kontaktná osoba: Ing. Jozef DRABIŠČÁK, odborne spôsobilá osoba na verejné
obstarávanie
Kontaktná poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta,
Dekanát, Rampová 7, 041 21 Košice
Telefón: 055/633 51 75

Fax: 055/633 51 92

e-mail: jozef.drabiscak@tuke.sk

0915 768 367
2.

Predmet zákazky:
Letecký výcvik študentov v odbore „Profesionálny pilot“ na Leteckej fakulte TU
v Košiciach.

3.

Miesto realizácie predmetu zákazky:
Pre študentov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v priestoroch
poskytovateľa služby.

4.

Stručný opis a členenie predmetu zákazky:
4.1

Vykonanie pozemného a leteckého výcviku PPL (A) študentov I. a II. ročníka
bakalárskeho štúdia na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
v odbore „Profesionálny pilot“.

4.2
5.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Typ zmluvy:
5.1

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva v zmysle § 269 ods. 2 a násl.
Obchodného zákonníka.
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5.2

Podrobné

vymedzenie

záväzných

zmluvných

podmienok

na

realizáciu

požadovaných služieb je uvedené v súťažných podkladoch.
6.

Trvanie zmluvy:
Do 31.10.2011.

7.

Oprávnenie predložiť variantné riešenia:
Neumožňuje sa.

8.

Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:
8.1

Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, môžu si ich uchádzači vyžiadať na
základe písomnej žiadosti, ktorá bude doručená najneskôr 12.03.2010 e-mailom,
listom alebo faxom

o na adresu: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Dekanát, Rampová
7, 041 21 Košice
alebo
o osobne v sídle verejného obstarávateľa u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
tejto výzvy na Dekanáte Leteckej fakulty, Rampová 7, Košice.
8.2

Súťažné podklady verejný obstarávateľ poskytne nasledujúci deň po doručení
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, a to poštou, alebo osobne v čase od
8.00 do 12.00 hod.

8.3

Prípadné osobné prevzatie súťažných podkladov je možné v určenej lehote
dohodnúť v pracovných dňoch na tel. č. 055/633 51 75.

8.4
9.

Úhradu za súťažné podklady verejný obstarávateľ nevyžaduje.

Predkladanie ponúk:
9.1

Lehota na predloženie ponúk: 30.03.2010 do 09.00 hod.

9.2

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť, spôsob jej predloženia ako i jej obsah
je uvedený v súťažných podkladoch.

9.3

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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10.

Otváranie ponúk:
Ponuky budú otvárané dňa 31.03.2010 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti
Dekanátu Leteckej fakulty TU v Košiciach, Rampová 7, Košice – budova č. 11,
miestnosť č. 6.

11.

Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky a platby:

11.1 Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúry s lehotou splatnosti minimálne 30 dní.
12.

Lehota viazanosti ponúk:
31.05.2010

13.

Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 99, ods. 1, písm. b) aby uchádzač
preukázal splnenie týchto podmienok účasti:

13.1 Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp.
ods. 3, 4 alebo potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní.
Tieto doklady musia byť predložené v origináli alebo v overenej kópii.
13.2 Že je technicky a odborne spôsobilý poskytovať služby v predmete zákazky.
Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže:
• Podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom
technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na
zabezpečenie kvality a jeho výcvikových zariadení, ktoré zodpovedajú
požiadavkám, (platné osvedčenie o schválení organizácie letového
výcviku – FTO, alebo iný ekvivalentný doklad Leteckého úradu SR).
• Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi
o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
• Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi
o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
poskytnutie služby, pričom verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že
uchádzač má k dispozícii letový park pozostávajúci z minimálne 4
lietadiel rovnakého typu nie starších ako 20 rokov a vzhľadom na
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bezpečnosť výcviku študentov letisko, kde je základňa FTO, vybavené
betónovou dráhou o dĺžke minimálne 1500 m.
Tieto doklady musia byť predložené v origináli alebo v overenej kópii.
13.3 Ak uchádzačom bude skupina, táto predloží požadované doklady v súlade s § 31
ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná aj iné
doklady, ktorými uchádzač preukáže požadované skutočnosti.
14.

Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
v tomto verejnom obstarávaní:

14.1 Členovia komisie na hodnotenie ponúk budú posudzovať splnenie podmienok
účasti v tomto verejnom obstarávaní podľa nasledovných kritérií:
o úplnosť dokladov,
o platnosť dokladov,
o splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených v čl. 13 tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ môže požiadať
o doplnenie predložených dokladov.

uchádzača

o vysvetlenie

alebo

14.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
o
o
o
o

nesplní podmienky účasti,
predloží neplatné doklady,
nepredloží požadované doklady alebo informácie, alebo
poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.

14.3 Neplatnými dokladmi sú doklady:
o ktorým uplynula lehota platnosti,
o ktoré sú neúplné,
o ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
14.4 Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
o členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa
požiadaviek uvedených v čl. 13 tejto výzvy a to spôsobom SPLNIL –
NESPLNIL,
o ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z verejného
obstarávania vylúčený.
14.5 Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk podľa čl. 15 tejto
výzvy je splnenie podmienok účasti uchádzačov.
15.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
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15.1 Hlavným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet
zákazky.
15.2 Komisia bude vyhodnocovať cenu s DPH za predmet zákazky predloženej
uchádzačom v ponuke v návrhu zmluvných podmienok.
15.3 Komisia určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhnutej celkovej ceny
uvedenej v jednotlivých ponukách. To znamená, že úspešný bude ten uchádzač,
ktorý navrhol za poskytnutie požadovaných služieb najnižšiu celkovú cenu.
Ostatní uchádzači budú neúspešní, pričom ich poradie komisia nebude
zostavovať.
16.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude odpovedať len na tie písomné žiadosti o vysvetlenie
súťažných podkladov, ktoré budú preukázateľne doručené na adresu uvedenú
v súťažných podkladoch, v lehote najneskôr do 19.03.2010, poštou, faxom alebo
osobne v pracovných dňoch v dobe od 8.00 do 15.00 hod.

Zverejnené na verejne prístupnom mieste:
Na webovej stránke Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice – www.tuke.sk
Zverejnené v dňoch: 05.03.2010 do 12.03.2010.

doc. RNDr. František Olejník, CSc.
dekan fakulty
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