
 
Ústav špeciálneho zdravotníctva  
        a výcviku MO SR Lešť 
              Lešť 23. júla 2013  
Č. p.: ÚŠZV-679-2/2013 

 
V   Ý   Z   V  A 

na predloženie cenovej ponuky 
na zákazku, realizovanú v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v prechodnom období. 
 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  
Sídlo: 962 63 Lešť 
IČO: 00804932 
Telefón: 0960 /455 875 
Fax: 0960 /465 509 
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 
Kontaktná osoba :  Ing. Bc.Andrej Alakša 
E-mail: andrej.alaksa@mil.sk 
 
2) Predmet zákazky ( názov):  
     

Štúdia modernizácie vonkajšej otvorenej strelnice s označením Val pechotnej strelnice.  
 
          
3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 
 Štúdia modernizácie vonkajšej otvorenej strelnice s označením Val pechotnej strelnice pre 
zabezpečenie moderného a bezpečného takticko-streleckého výcviku s realizáciou dispozičnej 
zmeny strelnice vytvorením sektora pre výcvik ostreľovačov a sektora pre výcvik dynamickej 
streľby. 

Štúdia modernizácie vonkajšej otvorenej strelnice s označením „Val pechotnej strelnice“ 
bude definovať rozsah  a  spôsob realizácie modernizácie strelnice s presným vymenovaním 
dôležitých technických a výcvikových požiadaviek zo strany užívateľa, obsahujúca rozmerovú a 
tvarovú analýzu jednotlivých sektorov strelnice vrátane návrhu na rozmiestnenie záchytných, 
ochranných a terčových zariadení. Súčasťou štúdie bude ekonomická správa s vyšpecifikovaním 
nákladov stavby. 

Štúdia bude pozostávať z technickej správy, ktorá bude riešiť rozsah stavebných prác 
potrebných pre modernizáciu strelnice ( terénne úpravy a zemné práce, elektrickú prípojku a rozvod 
elektrickej energie v objekte samotnej strelnice, vybudovanie streleckého prístrešku a vybudovanie 
sektorov pre výcvik ostreľovačov a výcvik dynamickej streľby), ekonomickej správy, situačného 
výkresu a návrhu dispozičného riešenia osadenia strelnice do priestoru existujúceho valu pechotnej 
strelnice a jeho vizualizáciu . 

 
1. Sektor pre výcvik ostreľovačov by mal obsahovať: 
1.1 Záchytné zariadenia strelnice ( záchytné valy a záchytné balistické steny ), 
1.2 Bočné ochranné zariadenia strelnice ( ochranné valy a ochranné balistické steny ),  
1.3 Strelecký prístrešok s balisticky chránenou strechou nad palebnou čiarou v celkovou 

dĺžkou 25 m vrátane príslušenstva ( technológia, zariadenie a pod. ), 
1.4 Ochranné balistické clony umiestnené medzi palebnou a terčovou čiarou slúžiace na 

zachytenie striel vystrelených vo väčších námeroch ako je námer na cieľ, 



1.5 Pevné a pohyblivé lapače striel a terčové zariadenia strelnice, 
 
 

2. Sektor pre výcvik dynamickej streľby by mal obsahovať : 
2.1 Záchytné zariadenia strelnice ( záchytné valy a záchytné balistické steny ), 
2.2 Bočné ochranné zariadenia strelnice ( ochranné valy a ochranné balistické steny ),  
2.3 Strelecký prístrešok s balisticky chránenou strechou nad palebnou čiarou v celkovou 

dĺžkou 50 m vrátane príslušenstva ( technológia, zariadenie a pod. ), 
2.4 Ochranné balistické clony umiestnené medzi palebnou a terčovou čiarou slúžiace na 

zachytenie striel vystrelených vo väčších námeroch ako je námer na cieľ, 
2.5 Pevné a pohyblivé lapače striel a terčové zariadenia strelnice, 

 
4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač  s cenovou ponukou predloží výpis z obchodného resp. živnostenského registra 
nie starší ako tri mesiace. 
                                          
5) Miesto dodania predmetu zákazky:  

ÚŠZV Lešť – OddSNMIaVO 
 
6) Obhliadka predmetu zákazky:  
 Obhliadka predmetu zákazky sa uskutoční dňa 06.08.2013 o 10.00 hod. Verejný 
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že im odporúča vo vlastnom záujme vykonať obhliadku miesta 
poskytnutia služby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytnutia predmetu zákazky idú na 
ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude vo vestibule Ubytovne Slávia (300) ÚŠZV Lešť. 
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa musia minimálne deň vopred ohlásiť 
na tel. č. 0960/465 227, Ing. Svetlana Juchová, alebo mejlom na adrese svetlana.juchova@mil.sk  . 
 
 Pred obhliadkou miesta si musí záujemca vybaviť vstup do Vojenského obvodu Lešť na 
adrese : Obvodný úrad Vojenského obvodu Lešť, ul. Školská č.21, Pliešovce 962 63.  

Stránkové dni : Utorok a štvrtok 
 
7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  
 30.9.2013 
 
8) Kritéria na hodnotenie ponúk: 
            Najnižšia cena s DPH 
 
9) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na podateľni 
ÚŠZV Lešť, do 13.08.2013 do 10 °° hod. 
 
10) Obsah ponuky: 

-   Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.  
-   Cenovú ponuku na celý  predmet obstarávania s cenou bez DPH a s DPH. 
- Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní 
predmetu obstarávania uvedených v tejto výzve.    

  
Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne 

zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť heslom „Štúdia Val pechotnej strelnice“ 
a nápisom „Súťaž – neotvárať“ .  
 



 
11) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené dňa 13.08.2013.  
 
12) Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov v písomnej forme. 
 
13) Podmienky financovania:  

Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia. 
 
14) Ďalšie informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a neúspešnému 
uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom 
umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným 
uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.  
 
 
 

 

prof. MUDr. Ján  Z V O N Á R, CSc. 
r i a d i t e ľ ÚŠZV Lešť 

 
 
         
 


