
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 22. októbra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-864-1/2013 

 

 

                        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: Július Gímeš 

E-mail: julius.gimes@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

    Oprava budovy „Dozorný vstupu“ Stará Huta, Riečky. 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o výmenu drevených okien a dverí za plastové z dôvodu zníženia tepelných únikov. 

Konštrukčná výška objektov je 7 m (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok 

s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod.). 

 

 

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,..) 

Budova dozorného 

vstupu Stará Huta 

súp.č. 68,  

Budova dozorného 

vstupu súp.č.164 

Riečky 
- prízemné 

jednopodlažné    

budovy 

 Demontáž a montáž (prispôsobenie po 

výmene okien) okenných mreží: 

1,8 m x 1,5 m 

 Demontáž a montáž (prispôsobenie po 

výmene okien ) dverových mreží: 

0,85 m x 1,97 m 

 Obnovenie náteru mreží 

 Demontáž vonkajších parapet: 

šírka 0,25 m 

 

 

2 ks 

 

 

1 ks 

3 ks 

 

15,2 bm 
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 Demontáž drevených vnútorných parapet: 

šírka 0,22 m  

 Demontáž vstupných, drevených, 

latkových dverí: 

0,85 m x 1,97 m                                                            

 Demontáž drevených okien: 

1,8 m x 1,5 m 

0,9 m x 0,6 m 

0,6 m x 0,6 m 

 

 Montáž plastových, bielych okien so 

žalúziami a sieťkami proti hmyzu: 

      Trojkrídlové, otváravo-sklopné ľavé: 

1,8m x 1,5 m 

      Jednokrídlové, sklápacie, ľavé: 

0,9 m x 0,6 m 

      Jednokrídlové, sklápacie, ľavé: 

0,6 m x 0,6 m 

 Montáž plastových, bielych dverí: 

Jednokrídlové, plné, ľavé:                                     

Riečky 0,85 m x 1,97 m 

Jednokrídlové, plné, pravé:                                     

Stará Huta 0,85 m x 1,97 m 

 Montáž plastových, bielych vnútorných 

parapet: 

šírka 0,22 m 

 

 Montáž vonkajších, plechových, bielych 

parapet: 

šírka 0,40 m 

 Oprava vnútorných omietok po osadení 

okien, dverí a parapet 

 Oprava vonkajších omietok fasády-

špalety po osadení okien, dverí a parapet 

 Vymaľovanie vnútorných priestorov po 

osadení okien, dverí a parapet 

  

 

15,2 bm 

                      
 

 

2 ks 

 

4 ks 

2 ks 

8 ks 

 

 

 

 

4 ks 

 

2 ks 

 

8 ks 

 

 

1 ks 

 

1 ks 

 

 

15,2 bm 

 

 
 

 

15,2 bm 

 

cca 14,24 m
2
 

 

cca 9,20 m
2 

 

cca 14,24 m
2
 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 
tri mesiace, ktorého predmetom podnikania bude okrem iného aj vykonávanie stavebných prác. 
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:  
Objekt CE 09.08.046 budova dozorného vstupu Stará Huta súp. č. 68 a objekt CE 09.08.009 

budova dozorného vstupu súp. č. 164 Riečky.  

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

do 20.12.2013 

 



7) Kritéria na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena na celý predmet zákazky,  ktorou záujemca ocení všetky práce v podrobnom 

ponukovom rozpočte  po položkách a oddieloch stavebných prác , spracovaných   v programe na 

oceňovanie stavebných prác, napr. ODIS, CENKROSS, CENEKON  podľa uvedeného opisu 

predmetu obstarávania zákazky.                             

 

 

8)  Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na  podateľňu 

ÚŠZV Lešť, do 07.11.2013 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, vypracovaná v programoch na oceňovanie stavebných prác napr. Odis, Cenkross, 

Cenekon. 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 okien – Súťaž, obal neotvárať“.  

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

       Ponuky budú vyhodnotene dňa 07.11.2013.  

 

11) Typ zmluvy: 

       Zmluva o dielo podľa § 536 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 predmetom 

zadanej zákazky. 

 

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. 

 

 

 

 

 



14) Obchodné podmienky: 

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

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v budúcej zmluve a všeobecne záväzných 

právnych   predpisov   zrealizuje   opravu   okien a dverí na budovách dozorných vstupu Stará Huta 

a Riečky. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať požadované práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

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

cenu. 

4. Plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom v zmysle budúcej platnej zmluvy bude termín do 10 dní 

od nadobudnutia účinnosti, po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a termín ukončenia prác 

bude 20. decembra 2013. 

5. Cena predmetu zmluvy bude vyplývať z predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa určená 

podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dielo spracovaný  

zhotoviteľom v programe na oceňovanie stavebných prác napr. ODIS, CENKROSS, CENEKON a  

odsúhlasený oddelením prevádzky a údržby nehnuteľného majetku, t.j. maximálna cena nesmie byť vyššia 

ako 4 999,00  € s DPH.   

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

ukončení a prevzatí vykonaných prác objednávateľom. Splatnosť faktúry bude dohodnutá v lehote 

30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

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

č.222/2004 Z.z.. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ diela predkladať objednávateľovi originálne 

písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

8.Objednávateľ bude 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 bude začínať plynúť 

odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu. 

9. Zhotoviteľ sa zaviaže vykonať práce a odovzdať predmet plnenia objednávateľovi v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v budúcej zmluve. 

10. Objednávateľ bude mať právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente vykonávanie 

prác  zhotoviteľom. 

11. Zhotoviteľ bude povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú 

vykonané práce pripravené k odovzdaniu. 

12. Pri odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bude o tejto skutočnosti spísaný zápis oboma 

zmluvnými stranami. Tento zápis spracuje objednávateľ a podpíšu ho zástupcovia obidvoch 

zmluvných strán.  

13. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy bude zrealizovaný a odovzdaný 

objednávateľovi podľa ustanovení zmluvy. 

14. Zhotoviteľ diela spracuje položkovitý  súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho 

odovzdá  dielo objednávateľovi.  

15. Zhotoviteľ sa zaviaže vady vykonaného predmetu zmluvy odstrániť bezodplatne a bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v termíne najneskôr do 7 

dní od doručenia reklamácie. 

16. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku 36 mesiacov a začína plynúť dňom písomného 

prevzatia diela objednávateľom. 

17.Objednávateľ bude oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia vykonaných prác  

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

každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

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

zhotoviteľovi 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). 



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

uplatnenia. 

20. Budúcu zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne 

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

21. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu budúcej 

zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie 

oprávnených zástupcov. 

22. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť na základe ustanovení z budúcej 

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. 

23. Odstúpiť od zmluvy bude možné v týchto prípadoch: 

a) v prípade podstatného porušenia 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. 

24. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ustanovení budúcej zmluvy vyplývajúcich, 

tak povinnosti oboch strán budú nasledujúce: 

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je 

stanovená cena diela,  

- zhotoviteľ  spracuje konečnú faktúru, 

- zhotoviteľ  vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác 

- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť  prevzatie už vykonaných prác. 

25. Zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a  protipožiarnych opatrení 

v lokalite – objekte, kde sú vykonávané práce od začatia až do času úplného ukončenia prác 

a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane miesta pracoviska a jeho okolia. 

26. Zhotoviteľ bude musieť udržiavať na pracoviskách čistotu a poriadok a neznečisťovať ich 

okolie. V prípade nedodržania týchto zásad bude môcť objednávateľ na náklady zhotoviteľa  

zabezpečiť poriadok a čistotu. 

27. Zhotoviteľ bude výhradne zodpovedať za BOZP a PO od začatia až po úplné prevzatie 

ukončených prác objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež bude zodpovedať za úrazy a škody vzniknuté 

zavinením jeho zamestnancov.  

28. Zhotoviteľ sa bude musieť zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy na uvedenú prácu zabezpečí 

len prostredníctvom preškolených a spôsobilých pracovníkov. 

29. Zhotoviteľ bude povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru 

zabezpečenia VP VO Lešť č.  tel.: 0960 465 815 a 0960 465 816. 

30. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví 

zamestnancov ÚŠZV Lešť, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo 

v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase 

plnenia  tejto zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 

31. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác bude poverená osoba 

zhotoviteľom. 

32. Zodpovednými osobami pre dozorovanie a prevzatie plnenia predmetu zmluvy zo strany 

objednávateľa budú páni Mgr. Patrik Tischler a Július Gímeš.  
33. Zástupcovia zmluvných strán budú musieť prehlásiť, že sa oboznámili s obsahom budúcej 

zmluvy, v plnom rozsahu budú s ním súhlasiť a prehlásia, že pri podpise budúcej zmluvy budú 

konať slobodne a že nebude podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

34. Zmluvné strany sa zaviažu, že budú dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a 

podmienky budúcej zmluvy. 



35. Zmluvné vzťahy neupravené budúcou zmluvou sa v plnom rozsahu budú riadiť ustanoveniami 

Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení a ich všeobecne záväzných  

právnych predpisov. 

36.Zmluva sa bude musieť povinne zverejniť 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 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na internete a zmluvné 

strany s jej zverejnením budú súhlasiť.  

37. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán,            

účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po jej dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

38. Zmluva bude vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 6 vyhotovení 

a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD. 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Ján Rausa  

                    riaditeľ OdbSMŠaTHČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Viliam Bodnár 

Počet listov : 6 

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 
                                                         

 


