
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                             Lešť 14.augusta 2013 

–––––––––––––––––––––––––––       

č. ÚŠZV-718-2/2013  

 

  

  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 /455 875 

Fax: 0960 /465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba :  Ing. Bc. Andrej Alakša 

E-mail: andrej.alaksa@mil.sk 

 

2) Predmet zákazky (názov):  

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov 

 

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov ÚŠZV MO SR Lešť od 

výrobcov Kodreta, Pyrokontrol, Kovoslužba, Červinka, Haspo v zmysle vyhlášky MV SR 

č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie 

pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. O vykonaní kontroly, opravy 

a plnenia prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, 

ktorá má platné osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv, plnenie 

a kontrolu hasiacich prístrojov, potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok 

o vykonaní kontroly prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Predpokladané počty sú 

uvedené v prílohe č. 1.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť predpokladané množstvá hasiacich prístrojov 

v závislosti od prevádzkových potrieb. Množstvo hasiacich prístrojov na opravu vyplynie 

z vykonanej kontroly.  

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

4.1. Uchádzač s cenovou ponukou predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete 

obstarávania a kópiu osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa §11 ods.8 

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  

4.2. Uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že fyzické osoby, na mená 

ktorých predložil platné osobitné oprávnenie podľa §11 ods.8 zákona č. 314/2001 Z.z., sú jeho 

zamestnanci. 

4.3. Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať alebo overenú kópiu dokladu  

o oprávnení podnikať, nie starší ako tri mesiace, do 7 dní od doručenia oznámenia o prijatí ponuky. 



Zároveň musí predložiť úradne osvedčenú kópiu osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti 

fyzickej osoby na vykonávanie opráv, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov podľa §11 zákona č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.   

                                          

5) Miesto dodania predmetu zákazky:  
ÚŠZV Lešť – SkPaŠČ 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

Do 31.10.2013. 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je 3.000 EUR s DPH. V cene musia byť 

zahrnuté aj náklady na dopravu a všetky úkony spojené s predmetom obstarávania. Uchádzač 

s najnižšou ponukou bude po vyhodnotení ponúk vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy.   

 

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 23.08.2013 do 10°° hod. 

 

10) Obsah ponuky: 

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

- Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy č. 1 na celý predmet obstarávania s cenou bez DPH 

a s DPH vrátane dopravy na miesto dodania. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto 

skutočnosť v ponuke. 

 

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť, prípadne 

zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť heslom „Kontrola, oprava a plnenie hasiacich 

prístrojov“ a nápisom „Súťaž – Neotvárať!“. 

 

11) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 23.08.2013.  

 

12) Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

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. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 

úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný 

uchádzač od nej ustúpi.  

    

            Ing. Ján Rausa 

                                                                                                       riaditeľ OdSMŠ a THČ 



Príloha č. 1 k výzve č. ÚŠZV-718-2/2013 

 

CENOVÁ PONUKA 

 

Kontrola, plnenie a oprava hasiacich prístrojov 

 

Uchádzač :  

Názov  : 

Sídlo  : 

Zastúpený  :  

Zapísaný v  : 

IČO   :   DIČ  :   IČ DPH : 

Bankové spojenie : 

Kontaktná osoba : 

Tel   : 

E-mail  :  

 

P.č. Názov m.j. počet jedn.cena 

cena  

spolu 

1 Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg – kontrola ks 227     

2 Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg – kontrola ks 90     

3 Prenosný hasiaci prístroj vodný – kontrola ks 61     

4 Prenosný hasiaci prístroj halónový – kontrola ks 6     

5 Prenosný hasiaci prístroj CO2 – kontrola ks 71    

6 Pojazdný hasiaci prístroj práškový 50 kg – kontrola ks 8   

7 Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg – oprava ks 32   

8 Prenosný hasiaci prístroj práškový 2 kg – oprava ks 14   

9 Prenosný hasiaci prístroj vodný – oprava ks 30   

10 Prenosný hasiaci prístroj halónový – oprava ks 2    

11 Prenosný hasiaci prístroj CO2 – oprava ks 18   

12 Pojazdný hasiaci prístroj práškový 50 kg – oprava ks 4    

  

Cena celkom bez DPH   

DPH 20%   

Cena celkom vrátane DPH   

 Cena celkom s DPH slovom :           

 

 

V ......................... dňa ....................................   

        ................................................................ 

        Meno a priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 

 

Vyhlásenie :  

Čestne vyhlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve č. ÚŠZV-718-

2/2013 zo dňa 13.8.2013 

 
V ......................... dňa ....................................   

 

        ................................................................ 

        Meno a priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 

 

 

 

 


