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                     Schvaľujem 
      Prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
                        riaditeľ  
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v 

skratke len „ÚŠZV MO SR Lešť“), podľa § 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“), je verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“). Podľa 
§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie 
Bratislava - „Pravidla a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 
zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom 
obstarávaní“). Podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlasuje verejné obstarávanie 
zákazky a pre záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.  

1.2. Štatutárnym zástupcom ÚŠZV MO SR Lešť je jeho riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
1.3. IČO: 00804932 
1.4. 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 „ Oprava ubytovne b. č. 12 táborisko Riečky“.  
2.2.  Číselný kód z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45262700-8,  

                                                                                        45421130-4,  45443000-4, 45321000-3, 
                                                                                                     45442110-1, 45442180-2. 

3. Zdroj finan čných 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 prác 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, v čase začatia postupu zadávania zákazky bola určená, na  
25 000,00 € bez DPH (30 000,00 € s DPH). 

4. Miesto výkonu stavebných prác  
4.1. Ubytovňa b. č. 12 súp. č. 161, CE 09.08.009 Táborisko Riečky.  

5. Opis a miesta predmetu obstarávania 
Súčasný stavebno-technický stav objektu 
Konštrukčná výška objektu je 4,95 m (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou 
komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod). Na budove bola v roku 2012 vykonaná oprava 
ústredného kúrenia.  
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Požadované stavebné práce 
Z dôvodu  zníženia energetickej náročnosti je potrebné znížiť tepelné straty vykonaním výmeny 
nevyhovujúcich drevených okien, vchodových dverí za plastové a vykonať zateplenie fasády na 
základe odborného posudku. 

Objekt , konštrukcia, 
prvok, poschodie, 

miestnosť  

Slovné zhodnotenie stavu a požadovaný 
rozsah  opráv udržiavacích prác, rozmery, 

prevádzková  a iná špecifikácia opráv 

Množstvo v merných 
jednotkách                   

(ks, m, m2, m3, súbor,..) 

Ubytovňa b. č. 12  
súp. č. 161,  
budova s 1 NP, tvorí ju  
pozdĺžny mostný 
systém s keramickými 
most. a výplňovými 
panelmi, strecha 
dvojplášťová so 
stropných panelov, 
živičná krytina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vykonaní opravy ústredného kúrenia je 
potrebné zamedziť úniku tepla z budovy – 
znížiť tepelné straty a energetické náklady   
zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Demontáž a montáž okenných mreží: 
                            1,5 m x 2,4 m, 
                            0,6 m x 2,4 m,  
                            0,6 m x 1,2 m. 
Demontáž a montáž dverových  mreží: 
                            2,2 m x 3,0 m. 
Obnovenie náteru mreží  29 ks.  
Obnovenie náteru kovových konštrukcií        
(2 x markíza strieška nad vchodmi, RS dvierka 
+ strieška, rebrík). 
Demontáž drevených okien: 
                             1,5 m x 2,4 m, 
                             0,6 m x 2,4 m,  
                             0,6 m x 1,2 m. 
Montáž plastových okien: 
      1,5 m x 2,4 m (trojkrídlové s 1 stĺpikom,  
      otváravé, sklopné a  hliníkové  
      horizontálne žalúzie-1 okno 3 žalúzi )  
      0,6 m x 2,4 m (zložené z 2 okien sklopné  
      bez žalúzií)                  
      0,6 m x 1,2 m (sklápacie bez žalúzií ) 
Demontáž a montáž vonkajších parapet:      
                              dĺžka 2,4 m, 
                                        1,2 m. 
Demontáž a montáž vnútorných parapet:   
                             dĺžka   2,4 m, 
                                         1,2 m. 
Demontáž vchodových a záveterných dverí  
s nad svetlíkom: dvere 1,6 m x 1,97 m, 
                   nad svetlík 1,8 m x 0,98 m. 
Montáž vchodových a záveterných plastových 
dverí  a plastového nad svetlíka: 
dvere plastové dvojkrídlové 2/3 presklené 1,6 
m x 1,97 m, zárubňa 1,8 m x  2,07 m. 
nadsvetlík plast. presklený pre zárubňu  
1,8 m x 0,98 m. 
Oprava vnútorných omietok po osadení okien, 
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             cca  42,48 m2  
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dverí a parapet.  
Oprava vonkajších omietok fasády – nosné 
piliere, el. RS, prestrešenie nad vchodmi – 
vyrovnanie. 
Oprava vonkajších omietok fasády - špalety po 
osadení okien a dverí. 
Zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím 
systémom na báze  polystyrénu o hrúbke  100 
mm. 
Vykonať armovanie tepelnoizolačných dosiek 
sklotextilnou sieťkou s aplikáciu silikónovej 
omietky o zrnitosti 1,5  mm bledohnedej farby. 
Zateplenie sokla vykonať kontaktným 
zatepľovacím systémom na báze izolačnými 
doskami odolnými vode (Styrodur) o hrúbke 
30  mm.   
Vykonať armovanie izolačných dosiek 
sklotextilnou sieťkou s aplikáciu kamienkovej 
omietky (Marmolit) o zrnitosti 2 mm 
tmavohnedej hnedej farby (sokel + 2 x boky 
schodísk). 
Úprava plechu na atikovom múre po zateplení 
hrúbka múru 400 mm + 100 mm zateplenie. 
Osadenie a uchytenie nových odvetrávacích 
mriežok o rozmere 250 x 250 mm. 
Osadenie a uchytenie novej odvetrávacej 
mriežky o rozmere 600 x 600 mm. 
Oprava povrchu schodísk s podestami 
položenie protišmykovej dlažby do 
vonkajšieho prostredia    - 2 schodištia. 
Úprava dažďových zvodov a výtokových 
kolien d=125 mm, o dĺžke cca 4 m, objímka 
s hrotom 3 ks z dôvodu zateplenia fasády.  
Vykonať očistenie a náter pod odkvapového 
žľabu d=160 mm a odpadovej rúry dažďovej 
vody d=125 mm. 
Úprava zvodov inštalovaného bleskozvodu 
v zmysle (EN, STN) o dĺžke cca 4m , 6 x 
prístupná meracia svorka, 6 x chránička zvodu 
o dĺžke cca 2 m.  
Zabezpečiť vykonanie revízie bleskozvodovej 
sústavy z dôvodu potrebnej úpravy a dodanie 
písomného vyhotovenia revíznej správy 
v zmysle (EN, STN).  
Vykonať obnovenie časti vnútorných: 

- malieb  
- nátery soklov olejové     
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Zateplenie fasády požadujeme vykonať technológiou kontaktným zatepľovacím systémom na báze  
polystyrénu o hrúbke 100 mm, vykonať armovanie tepelnoizolačných dosiek sklotextilnou sieťkou 
s aplikáciu silikónovej omietky o zrnitosti 1,5  mm bledohnedej farby. Zateplenie sokla vykonať 
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technológiou kontaktným zatepľovacím systémom na báze izolačnými doskami odolnými vode 
(Styrodur) o hrúbke 30 mm, vykonať armovanie izolačných dosiek sklotextilnou sieťkou s aplikáciu 
kamienkovej omietky (Marmolit) o zrnitosti 2 mm tmavohnedej hnedej farby.  V rámci hlavných 
požadovaných prác je potrebné na budove vykonať aj  podružné práce ako sú demontáž  a montáž 
ochranných mreží okien a dverí, oprava vonkajších omietok – vyrovnanie, osadenie vonkajších 
a vnútorných parapet, osadenie vetracích mriežok oprava vstupných schodísk s podestami obklad do 
vonkajšieho prostredia, úprava oplechovania atikových múrov, úprava a náter dažďových zvodov, 
úprava zvodov inštalovaného bleskozvodu v zmysle (EN, STN) s dodaním písomne vyhotovenej 
revíznej správy.  Po osadení okien a dverí vykonať obnovenie častí malieb a náterov soklov,  náterov 
vnútorných priestorov objektu. Požadovaný pracovný postup opravy, požadovaný materiál, rozsah 
a množstvo oprav je popísané v predchádzajúcej tabuľke. 

Existujúce energetické zdroje a ich kapacity,  vzťahujúce sa na objekt 
   Pripojene pre zhotoviteľa je možné poskytnúť  za úhradu,  podľa potreby a požiadavky, na el. energiu 

paušálne za 100,- € a vodu paušálne za 50,- € v stavebnom objekte. Prípadne podľa  certifikovaného 
merania, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ.               

       Spracovania projektovej dokumentácie  sa nevyžaduje. K výzve prikladáme náčrt pôdorysu budovy                                                                                                        

6. Termín vykonania stavebných prác 
Uvedené stavebné práce požadujeme poskytnúť v dobe od nadobudnutia účinnosti ZoD do 30.11.2013.  

7. Možnosť predloženia cenovej ponuky 
 Iba na celý predmet zákazky. Variantné riešenie sa neumožňuje. 

8. Návrh cenovej ponuky   
8.1. 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.  

8.2. Navrhovanú cenu uviesť v zložení: 
8.2.1. navrhovaná cena bez DPH, 
8.2.2. sadzba DPH a výška DPH, 
8.2.3. navrhovaná cena vrátane DPH (cena, ktorá bude účtovaná)  

8.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

9. Lehota na predloženie cenových ponúk 
9.1. Cenové ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa do 26. 8. 2013 do 09,00 

hod. 
9.2. 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 bode tohto odseku na správu registratúry ÚŠZV MO SR Lešť. 

10. Jazyk cenovej ponuky 
Cenové ponuky žiadame predložiť v slovenskom jazyku. 

11. Ohliadka miesta vykonania stavebných prác  
11.1. Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku miesta výkonu stavebných prác, aby získali potrebné 

informácie, pre spracovania cenovej ponuky. Plánujeme ju vykonať dňa 15.8.2013 o 9:00 hod. 
Zraz účastníkov obhliadky bude vo vestibule hlavnej budovy ÚŠZV MO SR Lešť – Ubytovňa 300. 

11.2. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa musia minimálne deň vopred 
ohlásiť u Júliusa Gímeša telefón 0960 465724 e-mail julius.gimes@mil.sk, prípadne  Mgr. Patrika 
Tischlera č. t. 0960465782, e-mail patrik.tischler@mil.sk,. 

11.3. V prípade, že sa žiadny záujemca neohlási v stanovenom termíne, obhliadka sa nebude konať.  

12. Podmienky účasti uchádzačov  
      Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, uchádzač, ktorý splní podmienky. 

12.1. Predloží doklad o oprávnení poskytovať uvedené stavebné práce  
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12.2. Predloží cenovú ponuku s podrobným ponukovým rozpočtom po položkách a oddieloch 
stavebných prác, spracovaných v programe na oceňovanie stavebných prác, napr. ODIS, 
CENKROSS, CENEKON a pod. 

12.3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným 
obstarávateľom a všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé, podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou  konať za uchádzača. 

12.4. Doplnený návrh zmluvy. 
13. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk 

13.1. Je najnižšia cena s DPH, ktorou uchádzač ocení všetky náklady. 
13.2. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu za predmetné stavebné práce, 

po vyhodnotení cenových ponúk bude  pozvaný na rokovanie o zmluvných podmienkach.  

14. Obchodné podmienky predmetu zákazky uzavretie zmluvy 
Verejný obstarávateľ (v zmluve „objednávateľ“) v prílohe tejto výzvy vydáva pre uchádzačov 
(v zmluve úspešný uchádzač „zhotoviteľ“) návrh zmluvy o dielo, ktorá bude uzatvorená v zmysle 
ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. 
v návrhu sú obchodné podmienky na uvedený predmet verejného obstarávania. Uchádzač do návrhu 
zmluvy doplní svoje údaje a 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. Z technických dôvodov nie je možné spolu 
uverejniť aj návrh zmluvy, preto záujemca si ho môže vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa. 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
15.1. ÚŠZV MO SR Lešť a miesto stavebných prác sa nachádzajú vo Vojenskom obvode Lešť. Vstup 

a pobyt na tomto území upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení 
neskorších predpisov a citovaná vyhláška MO SR. Vstup do uvedeného priestoru 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. 

15.2. Všetky náklady, výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením cenovej ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného  obstarávania.  

15.3. Ďalšie informácie je možné získať na adrese verejného obstarávateľa.    

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu alebo súťaže 
16.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

16.1.1. nebude predložená ani jedna cenová ponuka,  
16.1.2. ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
16.1.3. ak ceny v predložených cenových ponukách budú nad objem pridelených finančných 

prostriedkov, 
16.1.4. ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

  
 
 

 
                                                                                                                               Ing. Ján Rausa 
                                                                                                                riaditeľ odboru správy majetku štátu 
                                                                                                                 technicko-hospodárskych činností  
Príloha 
1. Náčrt pôdorysu budovy                                     1 list                  
2. Návrh Zmluvy o diele                                        6 listov (pre technické dôvody, dodáme na vyžiadanie) 
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