
Ústav špeciálneho zdravotníctva  
      a výcviku MO SR Lešť                                                      Lešť  10.september 2013                                                                  
Č.:  ÚŠZV – 761-2/2013                                                                         

                
 
 Schvaľujem 

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

 
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):  
     

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru stavby  „Výstavba táboriska Slávia“.  
 
3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
  

1. Zabezpečenie vstupných podkladov: 
1.1 zameranie súčasného stavu jestvujúcich  objektov a časti areálu určeného pre budúcu 

výstavbu v rozsahu potrebnom pre spracovanie dokumentácie stavebného zámeru 
a následných stupňov projektovej dokumentácie 

2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby- stavebný zámer: 
2.1 vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce – stavby podľa zákona č.254/1998 Z.z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa § 2 vyhlášky  
MVRR SR č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach: 

- dokumentácia stavebného zámeru musí obsahovať:  
a) sprievodnú správu – základné identifikačné údaje o stavbe, jej členenie, klasifikácia, súlad 

s územnoplánovacou dokumentáciou a pod. 
b) technickú správu – všeobecnú charakteristiku územia výstavby a hlavne opis pripravovanej 

stavby a jej stavebné a technické riešenie 
c) ekonomickú správu  - efektívnosť navrhovanej verejnej práce, sociálne účinky stavby, 

celkovú cenu verejnej práce 
d) výkresy –  

1. situačný výkres v mierke katastrálnej mapy s vyznačením staveniska a umiestnenia 
stavby a ich väzieb na okolie 

2. návrh koncepcie architektonického riešenia a dispozičného riešenia stavebných 
objektov 



3. vyznačenie miesta stavby a staveniska a ich väzieb na okolie vrátane pripojenia na 
rozvodné siete a kanalizáciu a pripojenie na komunikačnú sieť 

4. zakreslenie existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných 
zariadení  

5. vyznačenie ochranných pásiem, prípadne porastov určených na výrub 
6. vyznačenie demolácií vyvolaných verejnou prácou 
7. vyznačenie dislokovaných stavenísk vyvolaných verejnou prácou 

e) doklady – všetky doklady v zmysle vyhlášky 83/2008 Z.z. ( príloha č. 2) , ktorou sa 
vykonáva zákon o verejných prácach 254/1998 Z.z 
2.2 zabezpečenie dokladov –rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo 

iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy k dokumentácii stavebného zámeru 
 
4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač  s cenovou ponukou predloží výpis z obchodného resp. živnostenského registra 
nie starší ako tri mesiace, a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť pre výkon projekčných prác 
v zmysle zákona č.138/1992 Zb. Uchádzači môžu predložiť doklady ako kópie, úspešný uchádzač 
predloží požadované doklady ako originály resp. overené fotokópie do 7 dní odo dňa doručenia 
informácie o výsledku. 
                                          
5) Miesto dodania predmetu zákazky:  

ÚŠZV Lešť – OddSNMIaVO 
 
6) Obhliadka predmetu zákazky:  
 Obhliadka predmetu zákazky sa uskutoční dňa 13.09.2013 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:  
 31.10.2013 
 
8) Kritéria na hodnotenie ponúk: 
            Najnižšia cena s DPH.  
 Predpokladaná hodnota zákazky je 19.999 EUR bez DPH, 23.998,80 EUR 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 18.09.2013 do 10.00 hod. 
 
10) Obsah ponuky: 

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

  



Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť, prípadne 
zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť heslom „Výstavba táboriska Slávia“ a nápisom 
„Súťaž – neotvárať“ .  
 
11) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené dňa 18.09.2013 o 10.15.  
 
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.  
 
 
 

 
 Ing. Ján RAUSA  

                  R-OdbSMŠaTHČ 
 

 
         
 
 
 
 
 
 


