
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 13 .septembra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-765-1/2013 

 

 

                        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 /455 868 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba pre VO :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Ján Debnár 

E-mail: jan.debnar@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

    Oprava technologických častí ČOV vo VO Lešť 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Uvedené opravy pozostávajú :  

 

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,..) 

  

ČOV Sklady ,garáže  

Zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovové konštrukcie technologických 

zariadení  sú značne skorodované. Betónové 

povrchy technologických súčastí sú  

pôsobením poveternostných podmienok 

a agresívnej odpadovej vody rozpadnuté a je 

potrebné vykonať: 

● očistenie kovových konštrukcií od korózie  

● vykonať základné a vrchné nátery oceľ.     

    konštrukcií 

● opravy betónových poterov a povrchov  

    ( okraje aktivačných nádrží, akumulačnej      

       studne a prítokového kanála ) 

 

 

 

 

 

 

 

           cca 20 m² 

 

           cca 20 m² 

 

 

           cca 10 m² 
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ČOV  Oremov laz -      

    Hlavný tábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ČOV  Riečky tábor 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ČOV  Brožkov      

           Prameň 

 

● opravu prehnitého dreveného debnenia 

a jeho upevnenia na  prítokovom  kanáli a z 

vypustí   aktivačných nádrží 

● oprava a pretesnenie prevodovky aktivačnej   

    turbíny 

● vykonať opravu zábradlia schodov   

● oprava poškodenej elektroinštalácie 

aktivácie ČOV 

● oprava dúchadla ( pretesnenie,výmena 

predpísaného oleja  a klinových  remeňov ) 

 

Kovové konštrukcie technologických 

zariadení  sú skorodované. Betónové povrchy 

pôsobením poveternostných podmienok sú 

rozpadnuté , strojné technologické časti ČOV 

poškodené koróziou a opotrebované   

prevádzkou.  

Drevené konštrukcie prehnité  

 

Je potrebné vykonať: 

● otlčenie poškodených bet. povrchov nádrží 

● opravy betónových povrchov nádrží  

● opravu drevených konštrukcií  

● očistenie kovových častí od korózie 

● vykonať základné a vrchné nátery oceľ.     

    konštrukcií 

● oprava česlí usadzovacích nádrží  

● oprava dúchadla ( pretesnenie,výmena  

predpísaného oleja  a klinových  remeňov ) 

● vykonať vyčistenie aktivačnej nádrže ČOV 

a opravu a výmenu aktivačných jemno- 

bublinkových elementov aktivácie 

● výmena poškodených hadíc kalového 

čerpadla 

 

Kovové konštrukcie technologických 

zariadení  sú skorodované. Je potrebné 

vykonať: 

● očistenie kovových častí od korózie  

● vykonať základné a vrchné nátery oceľ.     

    konštrukcií 

● údržbu dúchadla ( výmena oleja 

a klinových   remeňov ) 

● utesnenie spojov panelov na hrádzi vodnej     

    nádrže 

 

Kovové konštrukcie technologických 

zariadení  sú skorodované. 

Je potrebné vykonať: 

● očistenie kovových častí od korózie 

● vykonať základné a vrchné nátery oceľ.     

    konštrukcií 

 

 

            cca 4 m² 

 

1 ks 

1 ks 

 

               1 súbor 

 

               1 súbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cca  10 m² 

cca  10 m² 

            cca    5 m² 

            cca  20 m² 

 

cca 20 m² 

3 ks  

        

              1 súbor 

              1 nádrž   

          8 ks elementov 

 

 

1 komplet 

 

 

 

 

cca 20 m² 

 

cca 20 m² 

 

1 súbor 

 

              cca 2 m² 

 

 

 

 

cca 20 m² 

 

cca 20 m² 



● vyčistenie a oprava prítokového žľabu a       

   česiel 

● výmena klinových remeňov prevodovky    

    prevzdušňovacieho valca 

 

 

1 súbor 

4 ks 

 

 

 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

 Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať . Pri predložení cenovej 
ponuky uchádzač  môže predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo 
úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača.  
 

 Čestné vyhlásenie záujemcu, že je finančne spôsobilý poskytnúť požadovaný predmet 
zákazky 
 

 Čestné vyhlásenie záujemcu, že je technicky spôsobilý dodať požadovaný predmet zákazky. 
 

                                          

5) Miesto dodania predmetu zákazky:  
Čističky odpadových vôd  ÚŠZV Lešť:     - ČOV sklady garáže Zábava  

   - ČOV Hlavný tábor Oremov Laz 

   - ČOV Táborisko Riečky 

                                                          - ČOV Brožkov Prameň 

 

6) Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: 

 

Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa  23. 09. 2013 o 10°° 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 455 868; alebo milan.slavicek2@mil.sk .    

 

Pred obhliadkou miesta  si musí záujemca vybaviť  vstup do Vojenského obvodu Lešť na adrese:   

Obvodný úrad Vojenského  obvodu  Lešť , ul.  Školská ,  Pliešovce, 962 63  

               (stránkové dni  utorok a štvrtok). 

 

 

7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                               Do 30.11.2013 

 

 

8) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                           Najnižšia cena  

 

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 01.10.2013 do 10 °° hod. 

 

 

10) Obsah ponuky: 
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-   Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.  

 

-  Cenová ponuka na celý  predmet obstarávania s cenou uvedenou v € bez DPH a  s DPH.  

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

 

 -   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 „Oprava technologických častí ČOV – Súťaž, 

obal neotvárať“.  

 

11) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 01.10.2013.  

 

12) Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 536 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. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá  

bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným 

v poradí za úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, 

resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.  

 

15) Obchodné podmienky: 

 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva ktorá bude obsahovať tieto obchodné podmienky: 
 

Zmluvné strany 

  Objednávateľ :                           Ústav špeciálneho zdravotníctva  a výcviku MO SR Lešť, 

   Zastúpený :                                prof. MUDr. Ján Zvonár CSc.      

                                                      riaditeľ  

      962 63 Pliešovce  

   Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach technických : Ing. Ján Rausa 

   Zástupca  splnomocnený rokovať vo veciach právnych : JUDr. Milan Sláviček, PhD.  

   Bankové spojenie :                   Štátna pokladnica  

   Číslo účtu :                                7000167777 / 8180  

   IČO :                                         00804932 

   DIČ :                                         2021773644 

   Telefón/fax:                              00421/45/5562796 

   E-mail :                                    andrea.grnacova@mil.sk  

   Dodávateľ:            
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       Štatutárny zástupca :          

       Kontaktná osoba:                     

       IČO:                                         

       IČ DPH:                                      

       Bankové spojenie :                  

       Číslo účtu :                               

       Telefón:            

       Fax:            

       E-mail:            

  

Zapísaný … v obchodnom registri  ....................... 

 

Preambula 

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle 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 “ ) Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 

použil postup obstarávania pre podlimitnú zákazku  

 

 

1. Predmet a miesto plnenia  tejto zmluvy  je: Oprava technologických zariadení ČOV vo 

Vojenskom obvode Lešť.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce  v rozsahu podmienok stanovených  v tejto  zmluve. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy  zrealizuje od nadobudnutia platnosti  zmluvy do  

30.11.2013. 

4. Cena predmetu  zmluvy  je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom 

znení ako maximálna  a nie je možné ju prekročiť. 

 

                         Cena bez  DPH                ...................... € 

                                                  DPH 20 % :          ................... €  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena s DPH celkom :                                             ....................€  

 

5.    Predmet a cena je definovaná schváleným podrobným ponukovým rozpočtom  

6. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra  oprávnená. Dňom 

úhrady sa pre účely  tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu 

objednávateľa.  

7. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti  § 71 Zákona 

č.222/2004 Z.z. . Dodávateľ k faktúre  priloží súpis vykonaných prác potvrdený odborným 

referentom  objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. 

8.Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi  prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa. 

9. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, 

fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

10.Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie tejto zmluvy.          

11. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

12. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať predmet plnenia objednávateľovi  v rozsahu 

a za podmienok dohodnutých  zmluve. 

13. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú 

cenu. 

14. Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný 

oboma zmluvnými stranami. 



15. Dodávateľ poskytuje za prevedené práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa 

jednotlivých záručných lehôt výrobcu, minimálne však na dobu  24 mesiacov. Počas tejto  doby 

zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom 

protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.  

16. Dodávateľ sa zaväzuje vady vykonaného predmetu zmluvy odstrániť bezodplatne a bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom  

17. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa , spôsobené pracovníkmi 

dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa. 

18. Dodávateľ  zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov 

a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním  

svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu 

svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať. 

19.Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom  

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  1 % z dohodnutej ceny prác za každý deň 

omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

20.Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný 

dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 

omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení). 

21. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 

uplatnenia. 

22.  ÚŠZV MO SR Lešť a miesta vykonávania prác sa nachádzajú vo VO Lešť. Podľa zákona č. 

281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, pred vstupom do uvedeného priestoru sa vyžaduje pre 

osoby a  motorové vozidla na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť, na 

Obvodnom úrade Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.  

23. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy 

a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov 

podieľajúcich sa na vykonávaných prácach o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

o bezpečnostných opatreniach, režime pri vstupe a pobyte vo Vojenskom obvode Lešť a objektoch 

objednávateľa  (ďalej len „VO Lešť“). 

24. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť vznik každého požiaru vo VO Lešť na  

tel.: 045 5562242,  0960 465215,  0960 465815, 0960 465816, 0960 465560. 

25. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto 

zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej   strane s uvedením 

termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení  musí byť uvedený právny dôvod, pre 

ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná  citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá 

ju k takémuto kroku oprávňuje. 

26.Odstúpiť od tejto zmluvy je možné v týchto prípadoch: 

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného 

zákonníka v platnom znení 
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane. 

27. Dodávateľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác  čistotu a poriadok  neznečisťovať jeho 

okolie . V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa 

zabezpečiť poriadok a čistotu. 

28. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú 

prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov. 

29. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a 

pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone jeho činností. 

30. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: 

p................................ 

31. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude:  

p. Ján Debnár. 

32.  Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom  zmluvy,  



v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise zmluvy konali     

slobodne a že zmluva nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

33.. Zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným 

„ Dodatok k zmluve“. Iné zápisy,  protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú. 

34. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia. 

35. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 5 vyhotovení 

a dodávateľ 1 vyhotovenie ZOD. 

                                                                    

 

 

 

 

 

Ing. Ján Rausa  

                    riaditeľ OdbSMŠaTHČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Viliam Bodnár 

Počet listov :  

Počet príloh:  

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 
                                                         


