
    CENTRUM VÝCVIKU 

                    LEŠŤ                                                                            Lešť          . apríla 2014                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

č.: CV-421-1/2014 

 

 

 

                      Schvaľujem  

               Ing. Bc. Andrej Alakša 

            riaditeľ Odboru ekonomiky 

  

 

 

 

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: Centrum výcviku Lešť  

Sídlo: 962 63 Lešť 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960/455 964 

Fax: 0960/465 509 

Stránkové hodiny: 07:30 hod. – 14:30 hod. 

Kontaktná osoba pre VO:  Ing. Romana Kyseľová 

E-mail: romana.kyselova@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Renáta Mužíková 

Telefón: 0960/465 788 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: renata.muzikova@mil.sk 

alebo 

Kontaktná osoba pre veci technické: Ján Macko 

Telefón: 0960/465 844 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: jan.macko2@mil.sk 

 

 

2) Predmet zákazky (názov):  

    Kontrola a čistenie komínov. 

          

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Kontrolu a čistenie komínov (vrátane vyhotovenia potvrdenia o vykonaní kontroly 

a čistenia) je potrebné vykonať v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických 

podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní 

palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania 
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a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania 

kontrol. 

 

Kontrolu a čistenie komínov požadujeme vykonať: 

- na komíny pripojené na spotrebiče do 50 kW jedenkrát počas vykurovacieho obdobia 

(jedná sa o budovy, v ktorých sa vykuruje len krátkodobo), 

- na komíny pripojené na spotrebiče nad 50 kW dvakrát počas vykurovacieho obdobia. 

 

Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia je poskytovateľ povinný doložiť: 

- za mesiac september do 15.10.2014, 

- za mesiac január do 31.01.2015. 

 

Zoznam stavebných objektov, na ktorých požadujeme vykonať kontrolu a čistenie 

komínov je uvedený v prílohe č. 1. 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, kde 

bude zapísaný požadovaný predmet činnosti predmetu zákazky. Pri predložení cenovej 

ponuky môže uchádzač predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo 

úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača.  

 

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť Oprávnenie podľa Nariadenia 

ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom 

dozore, vydané Inšpekciou práce Ministra obrany Slovenskej republiky pre vykonanie 

prác, ktoré budú predmetom zmluvy (Oprávnenie od vojenského Inšpektorátu práce, že 

môže vykonávať predmet zmluvy v stavebných objektoch v užívaní Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky). 

                                        

5)  Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Centrum výcviku Lešť. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

do 31.01.2015 

 

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 

 podateľňu CV Lešť, do 17.04.2014 do 10:00 hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

- Doklady preukazujúce 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 všetkých nákladov spojených s predmetom zákazky, t.j. 

náklady na vyhotovenie potvrdenia o vykonaní kontroly a čistenia, dopravu a pod. Ak 

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

ponuke uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail). 

 - 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 „Kontrola a čistenie komínov – súťaž, 

neotvárať“. Uchádzač uvedie na obálku aj kontaktnú adresu. 

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

       Ponuky budú vyhodnotené dňa 17.04.2014 o 11:00 hod. 

 

11) Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasledujúce Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená 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 sa jeho ponuka prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia jeho 

ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Andrea Grnáčová  

                        vedúca referentka OddIaVO 

        poverená riadením 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Príloha č. 1 k CV-421-1/2014 

Objekt Budova 
Počet  

komínov 

 

Celkový tepelný výkon spotrebičov + 

palivo 

 

 

Požadovaný termín 

kontroly a čistenia 

komína 

Sklady, garáže - Zábava Kotolňa TOV b.č.16 1 ks - nerezový nad 50kW - peletky september, január 

Sklady, garáže - Zábava Kotolňa č.2. b.č.18 
1 ks – murovaný 
(4 prieduchy) 

nad 50kW - hnedé uhlie september, január 

Táborisko Riečky Ubytovňa dôstojníkov b.č.2 4 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Riečky Sklad  b.č.5 8 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Riečky Ubytovňa mužstva TESCO, b.č.9,  9 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Riečky Ubytovňa vojakov z povolania, b.č.12,  1 ks - nerezový nad 50kW - peletky september, január 

Táborisko Riečky Ubytovňa mužstva TESCO, b.č.11, 9 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Brožkov prameň Ubytovňa 100 - 1 10 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Brožkov prameň Ubytovňa 100 – 2 10 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Brožkov prameň Ubytovňa 100 - 3 10 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Táborisko Brožkov prameň Jedáleň + kuchyňa b.č.4 13 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva č.1 13 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva č.2 15 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva č.3 16 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva a dôstojníkov č.4 17 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva a dôstojníkov č.5 18 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa mužstva a dôstojníkov č.6 18 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Budova jedálne b.č.7 4 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Budova kuchyne b.č.8 8 ks - murované do 50kW - pevné palivo september 

Zrubový Tábor Slávia Ubytovňa Slávia 1 ks - nerezový nad 50kW - propan september, január 

Zrubový Tábor Slávia Športový objekt 1 ks - nerezový nad 50kW - propan september, január 

Bralce Výcvikový Zrub na prežitie 1 ks - murovaný do 50kW - pevné palivo september 

 


