
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 18 .septembra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-779-1/2013 

 

 

                        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):  

    Strojové čistenie krajníc cestných rigolov, panelových prechodov cez cestné komunikácie  

a cestných priepustov vo VO Lešť. 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Je potrebné vyčistiť rigoly a priepusty popod cestné komunikácie, aby nehatene odvádzali dažďovú 

vodu mimo komunikácie a aby ich  znečistenie nespôsobovalo zaplavovanie cestných komunikácií 

a ich následné znečistenie naplavenou zeminou a štrkom. 

 

Ďalej je potrebné odstraňovať nánosy a prekážky z krajníc cestných komunikácií tak, aby 

povrchová voda nevytvárala mláky na komunikáciách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť cestnej 

premávky. 

 

Čistenie cestných rigolov 

 Vyčistenie a gravitačné vyspádovanie cestných rigolov vo VO Lešť cca 3 000m. 

 Odvoz vybagrovanej zeminy a nánosov z rigolov cca 60 m³. 

 Vyčistenie vyústenia cestných priepustov  6 ks. 

 

Čistenie krajníc cestných komunikácií 

 Vyčistenie, úprava krajníc cestných komunikácií  cca 3 000m. 

 Odstránenie nánosu a prekážok z krajníc cestných komunikácií s odvozom cca 40 m³. 
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Čistenie panelových prechodov 

 Vyčistenie panelových prechodov cez cestné komunikácie s odvozom od nánosov blata 

a štrku  cca 700 m². 

 

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.  

                                   

5) Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Vojenský obvod Lešť – Krajnice cestných komunikácií, cestné rigoly, panelové prechody cez   

cestné komunikácie. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                               Do 31.10.2013 

 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                           Najnižšia cena  

 

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 01.10.2013 do 10 °° hod. 

 

 

9) Obsah ponuky: 

-   Doklady preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.  

 

-  Cenová ponuka na celý  predmet obstarávania s pevnou cenou (jedným číslom)  uvedenou v € bez 

DPH a  s DPH vrátane dopravy. 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 „Strojové čistenie krajníc – Súťaž, obal 

neotvárať“.  

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 01.10.2013.  

 

11) Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa  § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov v písomnej forme. 

 

12) Podmienky financovania:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady, spojené s poskytovaním 

služby. 

 



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. 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.  

 

14) Obchodné podmienky: 

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

1. Poskytovateľ služby  zodpovedá za to, že všetky úkony spojené s predmetom plnenia tejto 

zmluvy budú vykonané v súlade s platnou legislatívou. 

2. Poskytovateľ služby  sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy  vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť.  

3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať strojné čistenie krajníc cestných rigolov, panelových 

prechodov cez cestné komunikácie a cestných priepustov vo VO Lešť v rozsahu podmienok 

stanovených  v zmluve 

4. Poskytovateľ služby  sa zaväzuje vykonať a odovzdať služby objednávateľovi v rozsahu a za  

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente vykonávanie 

predmetu tejto zmluvy  poskytovateľom služby  .  

6. Objednávateľ  sa zaväzuje, že vykonané služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú 

cenu. 

7. Termín plnenia služby predmetu zmluvy poskytovateľom služby v zmysle tejto zmluvy je od 

nadobudnutia  platnosti zmluvy do  31.10.2013 

8.Cena predmetu tejto zmluvy  bude stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v platnom znení ako maximálna  a nie je možné ju prekročiť a  vyplýva zo súťažného návrhu 

poskytovateľa služby .  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná formou daňového dokladu (faktúry) po 

ukončení a prevzatí poskytnutej služby objednávateľom. Splatnosť faktúry zmluvné strany dohodli 

v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

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

č.222/2004 Z.z. v platnom znení. 

11. Poskytovateľ služby  k faktúre  priloží súpis poskytnutých služieb potvrdený odborným 

referentom  objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. 

12.Právo na preplatenie vzniká poskytovateľovi služby    prevzatím predmetu plnenia zástupcom 

objednávateľa. 

13. Pre úhradu faktúry bude poskytovateľ služby  predkladať objednávateľovi originálne 

písomnosti. 

14.Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 

15.Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý  

neobsahuje náležitosti podľa § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. , a to do dátumu splatnosti. Oprávneným 

vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota  splatnosti. Nová lehota  splatnosti začína 

plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu. 



16. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, 

kedy budú služby pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané služby aj v skoršom 

ponúknutom termíne , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady. 

17.  Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí služieb podpísaný 

oboma zmluvnými stranami. 

18. Poskytovateľ služby sa zaväzuje že bude dodržiavať všeobecne záväzné a právne  

        predpisy, hlavne zákon č.  124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  

        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon  č.  

        314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.  

        121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,  vyhlášku Ministerstva  

        práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany  

19. Poskytovateľ služby výhradne zodpovedá za BOZP a PO , za úrazy a škody vzniknuté  

        zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkým zamestnancov podieľajúcich  

        sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

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

        objednávateľa . 

20. Poskytovateľ služby    sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len  

      prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov. 

21. Poskytovateľ služby     sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky  

      zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.  

22. ÚŠZV MO SR a miesta poskytovaných služieb sa nachádzajú vo Vojenskom obvode  

       Lešť. Časť územia vojenského obvodu, na ktoré  je trvalý zákaz vstupu, podľa Vyhlášky  

       MO SR č. 14/2012 Z.z, je označený tabuľami s nápismi. 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. Informácie na č. t. 0960465808.  

23. Poskytovateľ služby je povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť vznik každého požiaru  

       vo VO Lešť na ohlasovni požiarov  č.  tel.: 045/5565542, 0960465215, 0960465815,  

       0960465816.   

24. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku poskytovateľa služby  , spôsobené jeho  

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

25. Poskytovateľ služby    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 poskytovateľ služby  vedel alebo   

      mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať. 

26. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri poskytovaní služieb bude:   

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

27. Zodpovednou osobou pre dozorovanie poskytovaných služieb zo strany objednávateľa   

      bude:p. Ján Debnár. 

28.Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia poskytovaných  

      služieb  poskytovateľom služby požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  1 %  

      z dohodnutej ceny služieb  za každý deň omeškania a poskytovateľ služby je povinný túto  

      zmluvnú pokutu zaplatiť.  

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

      povinný poskytovateľovi služby  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). 

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

     dňa uplatnenia. 

31. Odstúpiť od zmluvy je možné aj v týchto prípadoch: 

 - v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. 



 - v ostatných prípadoch podľa ustanovení § 344 Obchodného zákonníka. 

       -   pri nedodržaní zásad uvedených v tejto zmluve, môže druhá strana od nej        

            odstúpiť bez   zmluvných pokút, o čom musí opačnú stranu ihneď informovať. 

32. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane (§349 

Obchodného zákonníka v platnom znení). 

33. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená. 

34.. Pre otázky neriešené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

v platnom znení  a platné právne predpisy v SR. 

35. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode obidvoch strán  

       formou písomných dodatkov 

36.  Zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami  

       zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto   

       zmluvy. 

37. 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. 

                                                                    

 

 

 

 

 

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 
 


