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Výzva

pre spracovanie cenovej ponuky – zákazky s nízkou hodnotou
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť,
v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa §
102 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou a pre
záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1. Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v skratke „ÚŠZV MO SR Lešť“) je
verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“).
1.2. Štatutárnym zástupcom ÚŠZV MO SR Lešť je jeho riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.
1.3. Číslo účtu: 7000167777/8180
1.4. IČO:
00804932
1.5. Osoba poverená verejným obstarávaním je Ing. Ján Kulich, telefón: 0960/455855, e-mail:
jan.kulich@mil.sk

2.

Predmet zákazky
2.1. Predmetom zákazky je „Čistenie vodojemov pitnej vody“.
2.2. Číselný kód z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 90913200-2.

3.

Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota zákazky
2.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.
V prípade, že ponuka uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo danú ponuku neprijať.
2.2. Verejný obstarávateľ rozsah služieb si bude uplatňovať v závislosti od jeho potrieb a od jemu
reálne pridelených disponibilných finančných prostriedkov na uvedený predmet zákazky
v danom rozpočtovom období plnenia. Na základe týchto okolnosti si vyhradzuje právo aj
zrušenia uzavretej zmluvy bez nároku na uplatnenie sankcií.
2.3. Predpokladaná hodnota zákazky, bola určená na 8 330,00 € bez DPH (9 996,00 € s DPH).

4.

Miesta poskytnutia služieb
4.1. Vodojem Pereš, nachádza sa cca 2 km od Oremovho Lazu.
4.2. Vodojem Medveďov Vrch, nachádza sa cca 3 km od VLM – Vidov Vrch.
4.3. Vodojem Kamenný Vrch, nachádza sa vo vzdialenosti cca 3 km od VLM Kamenný Vrch.
4.4. Vodojem pri vrte KR 2, nachádza sa v areáli čerpacej stanice Leštiansky potok pri vrte KR-2.

5.

Opis a miesta predmetu obstarávania
5.1. V zmysle prevádzkového poriadku vodovodu pitnej vody a v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z.
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu a v zmysle prevádzkového poriadku vodovodu na pitnú vodu je
potrebné vodojemy vybudované pre akumuláciu pitnej vody jeden krát ročne čistiť od usadeného
nánosu a kalu z dna nádrže a následne dezinfikovať.

Práce, ktoré je potrebné vykonať v jednotlivých vodojemoch:
uzatvoriť prívodné potrubia v armatúrnej komore,
prirodzeným odberom znížiť hladinu naakumulovanej vody,
uzatvoriť uzáver odberného potrubia,
v armatúrnej komore otvoriť uzáver výpustného potrubia a vypustiť kalovú vodu z dna
nádrže vodojemu,
5.2.5. otvoriť vstupné dvere a nechať dobre vyvetrať vodojem,
5.2.6. z dna nádrže vodojemu odstrániť usadený kal do kalovej jamy pomocou drevených
zhŕňadiel,
5.2.7. po odstránení kalu očistiť steny a stĺpy nádrže pomocou tvrdých kief na násade a
vystriekať tlakovou vodou pomocou cisternového vozidla,
5.2.8. po vyčistení a vypustení kalu a kalovej vody vodojem vystriekať chlórovou vodou,
5.2.9. okrem nádrže je potrebné vyčistiť aj manipulačnú komoru,
5.2.10. pretočiť a premazať vretená všetkých armatúr vodojemu,
5.2.11. vykonať nátery potrubí a armatúr,
5.2.12. vykosiť a vyčistiť opletené areály vodojemov.
5.3. Vodojemy pitnej vody sú vybudované v ťažko prístupnom horskom teréne a preto je potrebné
dopravu a presun vykonávať terénnymi vozidlami. Vzdialenosť medzi jednotlivými vodojemami
je cca 40 km.
5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

6.

Termín poskytnutia služby
Uvedené služby požadujeme poskytnúť od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. augusta 2012.

7.

Možnosť predloženia cenovej ponuky
Iba na celý predmet zákazky.

8.

Variantné riešenie
Neumožňuje sa.

9.

Návrh cenovej ponuky
9.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, musí
byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v nej musia
byť zahrnuté všetky úkony potrebné pre splnenie predmetu zákazky.
9.2. Požadované práce oceniť v ponukovom rozpočte po jednotlivých vodojemoch.
9.3. Navrhovanú cenu uviesť v zložení:
9.3.1. navrhovaná cena bez DPH,
9.3.2. sadzba DPH a výška DPH,
9.3.3. navrhovaná cena vrátane DPH (cena, ktorá bude účtovaná)
9.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

10.

Lehota na predloženie cenových ponúk
00
10.1. Cenové ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa do 8. júla 2013 do 09,
hod.
10.2. Pri osobnom doručovaní alebo zásielkovou službou zásielky sa môžu doručovať len v pracovnej
dobe od 7,30 do 14,30 hod. V posledný deň predkladania ponúk, do času, ktorý je uvedený
v prvom odseku tohto bodu.

11.

Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12.

Ohliadka miest poskytnutia služieb
12.1. Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku miest poskytnutia služby, aby získali potrebné
informácie, pre spracovania cenovej ponuky.
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12.2. Obhliadku

plánujeme vykonať dňa 1.7.2013 o 8:00 hod. Zraz účastníkov obhliadky bude vo
vestibule hlavnej budovy ÚŠZV MO SR Lešť – Ubytovňa 300.
12.3. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa musia minimálne deň vopred
ohlásiť u Ing. Jána Kulicha telefón 0960 455855, e-mail jan.kulich@mil.sk .
12.4. V prípade, že sa žiadny záujemca neohlási v stanovenom termíne, obhliadka sa nebude konať.
13.

Podmienky účasti uchádzačov
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, uchádzač, ktorý splní podmienky
13.1. Predloží doklad o oprávnení poskytovať čistiace služby (overená kópia dokladu).
13.2. Predloží cenovú ponuku.

14.

Kritéria na hodnotenie cenových ponúk
14.1. Je najnižšia cena s DPH, ktorou uchádzač ocení všetky náklady spojené s poskytovanou službou.
14.2. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu za predmetné vodojemy, po
vyhodnotení ponúk bude pozvaný na rokovanie o zmluvných podmienkach.

15.

Obchodné podmienky predmetu zákazky uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ (v zmluve „objednávateľ“) v prílohe tejto výzvy vydáva pre uchádzačov
(v zmluve úspešný uchádzač „poskytovateľ“) návrh zmluvy v ktorom sú obchodné podmienky na
uvedený predmet verejného obstarávania. Uchádzač do návrhu zmluvy doplní podmienky, ktoré mu
vyplývajú z predmetného verejného obstarávania. Doplnenia do zmluvy nesmú obsahovať žiadne
výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore s touto výzvou a návrhom zmluvy,
nesmú obsahovať podmienky, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa.

16.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
16.1. Niektoré objekty predmetu zákazky sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Lešť (ďalej len „VO“).
Vstup a pobyt na územie VO upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení
neskorších predpisov. Vstup do VO je povolený len s písomným súhlasom MO SR, ktorý vydáva
Obvodný úrad vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach. ul. Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové
dni sú v utorok a vo štvrtok od 07,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod. Informácie na
č. t. 0960465808.
16.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
16.3. Ďalšie informácie je možné získať na adrese verejného obstarávateľa.

17.

Dôvody na zrušenie použitého postupu alebo súťaže
17.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
17.1.1. nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
17.1.2. ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
17.1.3. ak ceny v predložených cenových ponukách budú nad objem pridelených finančných
prostriedkov,
17.1.4. ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Ing. Ján Rausa
riaditeľ odboru správy majetku štátu
technicko-hospodárskych činností
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