
Ústav špeciálneho zdravotníctva 

      a výcviku MO SR Lešť                                                                          Lešť 21.októbra 2013                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

Č. p. ÚŠZV-822-1/2013 

 

 

                        Schvaľujem  

    prof. MUDr. Ján  Z V O N Á R, CSc. 

                r i a d i t e ľ ÚŠZV Lešť v.r. 

 

 

 

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 :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: mjr. Ing. Peter Zubaj 

Telefón: 0960/ 465 713 

E-mail: peter.zubaj@mil.sk  

 

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

   Oprava autobusu Karosa C 734.   

   

        

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky sú opravy na autobuse Karosa C 734. Jedná sa o nasledovné úkony. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchádzač zabezpečí vykonanie kompletnej opravy do 10 dní od zadania zákazky. 

 

 

 

Názov  MJ Množstvo 

Výmena vankúšov pérovania zadnej nápravy ks 4 

Výmena vyrovnávacích ventilov ks 6 

Výmena vankúšov pérovania prednej nápravy ks 2 

mailto:milan.slavicek2@mil.sk
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4)Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať, ktorého predmetom podnikania bude 

okrem iného aj oprava automobilov. Pri predložení cenovej ponuky uchádzač  môže predložiť 

neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len 

od úspešného uchádzača. 

 

                                         

5) Miesto vykonania opravy:  
Servis úspešného uchádzača. 

 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                             Do 05.11.2013 

 

 

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 29.10.2013 do 10 °° hod. 

 

 

9) Obsah ponuky: 

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

-  Cenovú ponuku na celý  predmet obstarávania s cenou 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 autobusu – Súťaž obal neotvárať“.  

 

 

10) Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotene dňa 29.10.2013.  

 

 

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. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným 

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

resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.  

 

                                                                            

 

  

           Ing. Ján Rausa  

                    riaditeľ OdbSMŠaTHČ v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Viliam Bodnár 

Počet listov :  

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 

 


