
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 10 .septembra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-760-1/2013 

 

 

                        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 /465 868 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

    Nákup a dodávka munície.  

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o dodávku munície potrebnú k zabezpečeniu výcviku profesionálnych vojakov, stým že 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uvedené množstvo zmeniť podľa potreby.  

Konkrétne:  

 

P.č. Názov 
Merná 

jednotka 

Predpokladané 

množstvo plnenia 

1. Výbuška V5b ks 62 

2. Dymovnica Da-25 zelená ks 50 

3. Dymový granát DG-50b ks 70 

4. Dymový granát DG-50zl ks 70 

5. Signálny náboj 26,5 mm Sig-Š ks 80 

6. Pákový zapaľovač ks 39 

    

 

Uchádzač musí garantovať záručnú dobu na použitie na požadovanú muníciu ( tovar) minimálne 5 

rokov 

 

Presná špecifikácia požadovaného predmetu obstarávania je uvedená prílohe tejto výzvy. 

 

      

 

mailto:milan.slavicek2@mil.sk


4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať( vypi s obchodného resp. 

živnostenského registra) a  rozhodnutie o povolení obchodovať s vojenským materiálom podľa zákona č. 

179/1998 Z.z.  o obchodovaní s vojenským materiálom. Pri predložení cenovej ponuky uchádzač  môže 

predložiť neoverenú fotokópiu uvedených dokladov. Originály alebo úradne overené kópie bude 

požadované len od úspešného uchádzača.  

                                         

5) Miesto dodania predmetu zákazky:  
 ÚŠZV MO SR Lešť – kasárne Zábava. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                                od 01.10.2013 do 30.11.2013 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                               Najnižšia cena s DPH 

  

8) 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 19.9.2013 do 10 °° hod. 

 

9) 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, vrátane dopravy na  

miesto dodaná. V cenovej ponuke žiadam uviesť aj jednotkovú cenu za kus k jednotlivým 

položkám. 

-   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 „ Dodávka munície – Súťaž, obal neotvárať“.  

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 19.9.2013.  

 

11) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov v písomnej forme. 

 

12) 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. 

 

13) 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 

riaditeľ OdbSMŠaTHČ                                                                             

                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Viliam Bodnár 

Počet listov : 3 1/2 

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 

 



Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                                 Príloha  

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          k č.p. ÚŠZV -760-1/2013 

 

 

Presná špecifikácia požadovaného predmetu obstarávania – Munície 

 

1. Výbušky  

 

Výbušky sa skladajú z puzdra výbušky, výbuškovej zlože, dna výbušky a skrutky s motúzom. 

Konštrukcia výbušiek je rovnaká len sa líšia veľkosťou. Puzdro výbušky je výlisok plastu s otvorom 

pre iniciátor so závitom. V puzdre je voľne sypaná výbušková zlož. Dno výbušky je tiež výlisok z 

plastu, ktoré je k puzdru pevne a hermeticky privarené. Na spodu  výbušky je závit pre skrutku  s 

motúzom, táto skrutka sa prikladá do balenia k výbuške samostatne, lebo sa používa len v prípade 

potreby (napr. zavesenie výbušky). Na puzdre  výbušky je nalepená nálepka s popisom druhu 

výbušky a rokom výroby.  

 
 

2. Dymovnice 
 

Dymovničky DA 25 majú tvar valca s vekom. Priemer valca je 51mm, výška valca je 60mm, 

hmotnosť je 110-160g podľa farby dymu a dobe dymenia 20-30 sekúnd.  

. 

 
 

3.Dymový granát 
 

 Doba efektu: +/- 50 sekúnd  

 čas "rozdymenia" do cca. 2,5 + - 0,5 sekundy  

 tubus tela - korpus je vyrobený z kovového plechu  

 výška granátu: cca. 121 mm, priemer cca. 49mm  

 Vyrobené v EÚ  

http://www.uton.cz/wp-content/gallery/pyro-vybusky/vybusky.jpg
http://www.uton.cz/wp-content/gallery/pyro-da25/1.jpg
http://www.uton.cz/wp-content/gallery/pyro-da25/2.jpg
http://www.uton.cz/wp-content/gallery/pyro-da25/3.jpg


 
 

 

 
 

 

4. Signálne náboje 
 

 

26,5 mm náboj signálny šrapnelový – 26,5 – Sig Š:  

je to výcviková pomôcka určená k dennej i nočnej signalizácii a k znázorneniu nízkych rozpraškov.  

Explózia nastáva vo výške min. 65 m. Záblesk a vzniknutý biely obláčik sú viditeľné vo dne 

najmenej na diaľku 1 km, zvuk (rana) je dobre počuteľný do diaľky 5 km.  

 

 

5. Pákový zapaľovač 
 

Jedná sa o modernizovaný výrobok, ktorý slúži k okamžitému použitiu pri operatívnom  zásahu 

ozbrojených zložiek. Po opustení ruky sa zo zapaľovača uvoľní páka a bicí mechanizmus aktivuje 

zápalku. Výšľah zápalky zapáli pyrotechnický zpožďovač, ktorý za 2,5 sekundy privedie k činnosti 

vlastnú výbušku. Veľkosť a dĺžka  závitu je rovnaká ako pri zapaľovači TZM. 

 
P1 PZ 

Výrobca: ZEVETA Bojkovice 
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