
Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                                     
        a výcviku MO SR Lešť                                                                                                                                           
                Lešť 17. decembra 2013 
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                     v.  r. 
              Schvaľujem 
       Ing. Bc. Andrej Alakša 
    riaditeľ Odboru ekonomiky 
 

 
Výzva na predkladanie cenových ponúk  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v 

skratke len „ÚŠZV MO SR Lešť“), podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), je verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“). 
Podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade so spresnením Úradu pre verejné 
obstarávanie Bratislava, vyhlasuje verejné obstarávanie pre zadanie zákazky a pre záujemcov 
vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.  

1.2. Poštová adresa je Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce.   
1.3. Štatutárnym zástupcom ÚŠZV MO SR Lešť je riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.  
1.4. IČO: 00804932 
1.5. Kontaktná osoba je Ing. Ján Kulich, telefón: 0960/455855, e-mail: jan.kulich@mil.sk   

2. Predmet zákazky 
2.1.  Predmetom zákazky je „ Odbery a rozbory povrchových, odpadových a pitných vôd“.  
2.2.  Číselný kód  z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 71610000-7. 

3. Zdroj finan čných prostriedkov a predpokladaná hodnota zákazky 
2.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

V prípade, že ponuka uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo danú ponuku neprijať. 

2.2. Verejný obstarávateľ rozsah služieb si bude uplatňovať v závislosti od jeho potrieb a od  jemu 
reálne pridelených disponibilných finančných prostriedkov na uvedený predmet zákazky 
v danom rozpočtovom období plnenia. Na základe týchto okolnosti vyhradzuje si právo zvýšenia 
alebo zníženia rozsahu zákazky  alebo aj zrušenia zmluvy bez nároku na uplatnenie sankcií.  

2.3. Predpokladaná hodnota zákazky, v čase začatia postupu zadávania zákazky bola určená, na  
14 100,00 € bez DPH (16 920,00 € s DPH). 

4. Miesta poskytnutia služieb 
4.1. ČOV Táborisko Riečky. 
4.2. ČOV Oremov Laz. 
4.3. ČOV Sklady, garáže Zábava. 
4.4. ČOV Táborisko Brožkov Prameň. 
4.5. Umývací mostík Sigma + dažďová kanalizácia – Sklady a garáže Zábava. 
4.6. Povrchové toky na hranici Vojenského obvodu (ďalej len „VO“)  Lešť + Vododrom. 
4.7. Vrty okolo PHM – Sklady a garáže Zábava. 
4.8. Zdroje pitnej vody (pramene A, B, C, D, E a vrt KR-2) + pozorovacie vrty SM-9, SM-10. 
4.9. Vododrom vodná nádrž + Plachtinský potok. 
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5. Opis a miesta predmetu obstarávania 
Verejný obstarávateľ požaduje v objektoch uvedených v bode  4. vykonať pravidelnú kontrolu vôd, 
vykonať odbery a rozbory povrchových, odpadových a pitných vôd z objektov v jeho správe.  

5.1. ČOV Táborisko Riečky, Oremov Laz, Sklady a garáže Zábava,  Táborisko Brožkov Prameň: 

• odber vzoriek (4 ČOV)                                                                         počet  36 odberov           
KB2 (2-hod. zlievaná vzorka) 

• terénne práce – meranie T, pH, Q                                                         počet  36 meraní  
 bodová vzorka 

• preprava vzoriek do laboratória                           
zo 4 ČOV (od seba vzdialené 15 km) 

• rozbor vôd analýzy (CHSK,BSK, NL) z ČOV                                     počet 14 rozborov 
- Táborisko Riečky  4 x 
- Oremov Laz          4 x 
- Sklady a garáže     4 x 
- Brožkov Prameň   2 x 

• rozbor vôd v zmysle vyhlášky. č 755/2004 Z.z., + BSK z ČOV           počet 22 rozborov 
- Táborisko Riečky  6 x 
- Oremov Laz          6 x 
- Sklady a garáže     6 x 
- Brožkov Prameň   4 x 

• rozbor vôd (NEL) + 2 kontrolne z ČOV Riečky                                    počet 10 rozborov 

• odborný posudok                                                                                    počet   6 x ročne 40 hod. 
zhodnotenie kvality vôd s príslušným tabuľkovým  a grafickým                                 
vyjadrením v zmysle vodohospodárskych rozhodnutí, potrieb                                
objednávateľa a vyhl.296/2005 Z.z.               

5.2. Umývací mostík SIGMA + vody z povrchového odtoku – dažďová kanalizácia  

• odber vzoriek (Sigma – 5x + 2x TOXind, DK 3x - bodová vzorka           počet 10 odberov                                                                                                       

• teréne práce meranie  pH odhadom Q                                                      počet   8 meraní        

• preprava vzoriek do laboratória                                              

• rozbor vôd  (NEL, NL)                                                                             počet   8 rozborov  

•  rozbor vôd  (TOXind.)                                                                               počet   2 rozbory                   

• odborné zhodnotenie - ročné zhodnotenie kvality vôd                             počet 10 hodín 

5.3. Povrchové toky na hranici VO + Vododrom 
• odber vzoriek vôd 5 odberných miest – 2x/rok, bodová vzorka               počet 10 odberov 

• terénne práce – meranie T, pH, EC, O2                                                     počet 10 meraní      

• preprava vzoriek do laboratória   

• rozbor vôd (CHSK, BSK, NL, CL, SO4, NH4, NO, NO3, P celk., NEL   počet 10 rozborov  

•  odborné zhodnotenie- 2 x ročne zhodnotenie kvality vôd                       počet 20 hodín 

 



 3

5.4. Vrty okolo PHM Sklady a garáže Zábava 

• odber vzoriek vôd, - hladina v 3 vrtoch okolo 20 m pod terénom,  
1 vrt do 2 m,  2 x za rok                                                                             počet  8 odberov 

• preprava vzoriek do akreditovaného laboratória                                     

• rozbor vôd (NEL IR)                                                                                 počet   8 rozborov 

• odborné zhodnotenie  ročné zhodnotenie kvality vôd                               počet  8 hod. 

5.5. Zdroje vodovodu + pozorovacie vrty SM-9, SM-10 
• odber vzoriek vôd mechanickým odberákom – 1 x 6 zdrojov  
     vodovodu + 6 x zmiešaná vzorka + 5 x KR-2 vrt – surové vody             počet 17 odberov 

• odber vzoriek vôd čerpaním z vrtov - monitorovacie vrty SM-9,  
     SM-10 – 2x ročne                                                                                      počet   4 odbery 

• terénne práce meranie ( T, pH, EC, O2, Q, hladina podz. vody)               počet  82 meraní                       

• preprava vzoriek do laboratória                   

• rozbor vôd úplný – vodojem Pereš (bez rádiológie) Vyhl. 636/2004 Z.z. počet   1 rozbor  

• rozbor vôd minimálny – vodojem Pereš  + Pb, Vyhl. 636/2004 Z.z.         počet   5 rozborov 

• rozbor vôd minimálny- zdroje vodovodu Vyhl. 636/2004 Z.z.                  počet   6 rozborov 

• rozbor vôd Pb (vodojem Pereš – 6 x, KR- 2 – 6x, SM9, 10 – po 2x)         počet  16 rozborov  

• odborný zhodnotenie – slovné zhodnotenie kvality surových vôd             počet  25 hod. 

5.6. Odpadové vody z Vododromu + Plachtinský Potok 
• odber vzoriek  vôd                                                                                počet  46 odberov 

• terénne práce -  merania – termické meranie pH, základné param. vody   počet 104 meraní  

• preprava vzoriek do laboratória                                   

• rozbor vôd (NEL) – ľavý a pravý výtok z ORL pod Vododromom,  
Plachtinský potok na hranici VO a nad Vododromom                               počet  39 rozborov  

• rozbor vôd pod Vododromom (Vyhláška č. 755/2004 Z.z.+ BSK)            počet    6 rozborov 

• rozbor vôd nad Vododromom (CHCK, BSK, NL, N-NH4, Nc., Pc)          počet     4 rozbory     
• odborné zhodnotenie ročné zhodnotenie kvality vôd                                 počet   25 hod. 

6. Termín poskytnutia služby 
Uvedené služby požadujeme poskytnúť v dobe od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2014.  

7. Možnosť predloženia cenovej ponuky 
 Iba na celý predmet zákazky. 

8. Variantné riešenie 
 Neumožňuje sa.                             

9. Návrh cenovej ponuky   
9.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, musí 

byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších  predpisov, v nej musia 
byť zahrnuté všetky úkony potrebné pre splnenie predmetu zákazky.  

9.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 
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10. Lehota na predloženie cenových ponúk 
10.1. Cenové ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa do 8.1.2014 do 09,00 hod. 
10.2. Pri osobnom doručovaní alebo zásielkovou službou zásielky sa môžu doručovať len v pracovnej 

dobe od 7,30 do 14,30 hod., v posledný deň predkladania ponúk, do času, ktorý je uvedený 
v prvom bode tohto odseku na správu registratúry ÚŠZV MO SR Lešť. 

11. Jazyk ponuky 
 Ponuky požadujeme predložiť v slovenskom jazyku. 

12. Ohliadka miest poskytnutia služieb 
12.1. Záujemcom sa odporúča vykonať ohliadku miest poskytnutia služby, aby získali potrebné 

informácie, pre spracovania cenovej ponuky. 
12.2. Obhliadku plánujeme vykonať dňa 3.1.2014 o 8:00 hod. Zraz účastníkov obhliadky bude vo 

vestibule hlavnej budovy ÚŠZV MO SR Lešť – Ubytovňa 300. 
12.3. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa musia minimálne deň vopred 

ohlásiť u Bc. Jána Debnára č. t. 0960 465797, e-mail jan.debnar@mil.sk. alebo Renaty Gondovej č. 
t. 0960465751, e-mail renata.gondová@mil.sk, prípadne u Ing. Jána Kulicha. Kontakt je uvedený 
v 1. bode tejto výzvy. 

12.4. V prípade, že sa žiadny záujemca neohlási v stanovenom termíne, obhliadka sa nebude konať.  

13. Podmienky účasti uchádzačov  
      Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, uchádzač, ktorý splní podmienky určené verejným 

obstarávateľom. 
13.1. Predloží doklad o oprávnení podnikať, poskytovať uvedené služby – osvedčenie na vykonávanie 

odberov vzoriek (overenú kópiu dokladu). 
13.2. Predloží poverenie akreditovaného laboratória na vykonávanie odberov vzoriek vôd, kalov 

a sedimentov.  
13.3. Predloží cenovú ponuku kde budú ocenené požadované činnosti. 
13.4. Predloží vyplnený návrh zmluvy. 

Kritéria na hodnotenie cenových ponúk 
13.5. Je najnižšia cena s DPH, ktorou uchádzač ocení všetky náklady spojené s poskytovanou službou. 
13.6. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu cenu s DPH za predmetné služby, po 

vyhodnotení cenových ponúk a administratívnom schválení našim zriaďovateľom bude  pozvaný 
na podpísanie zmluvy.  

14. Obchodné podmienky predmetu zákazky uzavretie zmluvy 
Verejný obstarávateľ (v zmluve - „objednávateľ“) v prílohe tejto výzvy vydáva pre uchádzačov 
(v zmluve úspešný uchádzač - „poskytovateľ“) návrh zmluvy v ktorom sú obchodné podmienky na 
uvedený predmet verejného obstarávania. Uchádzač do návrhu zmluvy doplní podmienky, ktoré mu 
vyplývajú z predmetného verejného obstarávania. Doplnenia do zmluvy nesmú obsahovať žiadne 
výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore s touto výzvou a návrhom zmluvy, 
nesmú obsahovať podmienky, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. 
Uzavretie zmluvy je podmienené, súhlasom zriaďovateľa verejného obstarávateľa. 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
15.1. Objekty predmetu zákazky sa nachádzajú aj vo Vojenskom obvode Lešť (ďalej len „VO“).  

Vstup a pobyt na územie VO upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení 
neskorších predpisov. Vstup osôb a motorových vozidiel do VO je povolený len s písomným 
súhlasom MO SR, ktorý si poskytovateľ musí vybaviť na Obvodnom úrade vojenského obvodu 
Lešť v Pliešovciach. ul. Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové dni sú pondelok, štvrtok od 07:00 
do 12:00 hod. po obede  od 12:30 do 15:00 hod. a v stredu od 07: 00 do 12:00 hod. po obede od 
12:30 do 18:00 hod. Utorok a piatok nie sú stánkové dni. Informácie poskytnú na č. t. 
0960465808. Poskytovateľ je povinný poučiť všetkých svojich zamestnancov podieľajúcich sa 
na plnení zmluvy o režime pri vstupe a pobyte vo VO Lešť a objektoch objednávateľa, ktoré 
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budú predmetom jej plnenia. Osoby, ktoré vstúpia do objektov objednávateľa sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa zoznámili vo vojenských objektoch. Táto 
povinnosť ostáva aj po ukončení činnosti plnenia zmluvy. 

15.2. Všetky náklady, výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením cenovej ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného  obstarávania.  

15.3. Ďalšie informácie je možné získať na adrese verejného obstarávateľa.    

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu  
16.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

16.1.1. nebude predložená ani jedna cenová ponuka,  
16.1.2. ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
16.1.3. ak ceny v predložených cenových ponukách budú nad objem pridelených disponibilných 

finančných prostriedkov, 
16.1.4. ak verejný obstarávateľ nedostane súhlas na uzavretie zmluvy od svojho zriaďovateľa, 
16.1.5. ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

  
 
 
 
                                                                                                                                v. r. 
                                                                                                                Ing. Andrea Grnáčová 
                                                                                                        vedúci referent poverený riadením  
                                                                                              Oddelenia investícii a verejného obstarávania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha  
Návrh zmluvy 
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Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                          

        a výcviku MO SR Lešť                                                                Príloha 1 k č. ÚŠZV-699-17/2013 

Č.: ÚŠZV-8-44/2013                                                                               

                                                                                                               Výtlačok číslo:  

                                                                                                                Počet listov: 5 

                                                                                                               Prílohy: 1/2  

                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                

 

Zmluva o poskytovaní služieb  
č. 8-44/2013/5 100 001 ...  ZoPSV 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 Zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v platnom znení (ďalej len „zmluva“). 

 
 

1. Zmluvné strany                         

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce                                                               
Zastúpený:         riaditeľom prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. – štatutárny orgán 

      IČO:          00804932 
     Telefón /fax:       0960/465550 / fax  045/5562796 
     Číslo účtu:           7000167777/8180 
                                                                                  

1.2. Poskytovateľ:                                                                                                                                                    

Štatutárny orgán:                                     
IČO:                        
DIČ:              
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:               
Tel. číslo:                
E-mail:                    
Zapísaný v registri  

 
 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ zákon o verejnom obstarávaní “). Pri verejnom obstarávaní predmetu tejto zmluvy bol použitý postup 
podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v súlade so spresnením Úradu pre verejné obstarávanie 
 Bratislava.  

2. Predmet zmluvy 

 Predmetom plnenia tejto zmluvy sú odbery a rozbory povrchových, odpadových a pitných vôd 
z objektoch v správe objednávateľa, ktoré poskytovateľ zabezpečí podľa tejto zmluvy. 
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3. Termín plnenia 

Poskytovateľ plnenie predmetu zmluvy vykoná od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 
31.12.2014.  

 
4. Miesta plnenia predmetu zmluvy 

Miestom plnenia predmetu zmluvy sú objekty v správe objednávateľa: 
4.1. ČOV Táborisko Riečky. 
4.2. ČOV Oremov Laz. 
4.3. ČOV Sklady, garáže Zábava. 
4.4. ČOV Táborisko Brožkov Prameň. 
4.5. Umývací mostík Sigma + dažďová kanalizácia – Sklady a garáže Zábava. 
4.6. Povrchové toky na hranici Vojenského obvodu (ďalej len „VO“)  Lešť + Vododrom. 
4.7. Vrty okolo PHM – Sklady a garáže Zábava. 
4.8. Zdroje pitnej vody (pramene A, B, C, D, E a vrt KR-2) + pozorovacie vrty SM-9, SM-10. 
4.9. Vododrom vodná nádrž + Plachtinský potok. 

 
 

5. Cena za poskytnutie služby 
5.1. Cena za poskytnutie služby je v eurách, je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej ponuky poskytovateľa. V cene sú zahrnuté, 
všetky úkony potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a vychádza. 

5.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia 
rozsahu predmetu zmluvy, prípadného jej zrušenia, v závislosti od jeho prevádzkových potrieb a od 
 jemu reálne pridelených disponibilných finančných prostriedkov na uvedený predmet zmluvy  
v danom rozpočtovom roku plnenia, bez nároku na uplatnenie sankcií.  

5.3. Cena predmetu zmluvy u platcov DPH:  
5.3.1. cena bez DPH  ...............     € 
5.3.2. DPH 20 %         ...............     € 
5.3.3. cena celkom s DPH  ...............     € 
5.3.4. slovom ....................................... 

5.4. Cena predmetu zmluvy u neplatcov DPH:  
5.4.1. cena celkom ...............     € 
5.4.2. slovom ....................................... 

5.5. K zmene ceny môže dôjsť: 
5.5.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
5.5.2. v prípade nevykonania niektorých činností uvedených v prílohe tejto zmluvy, zo strany 

poskytovateľa,  
5.5.3. v prípade ak objednávateľ nebude mať potrebu niektoré odbery a následné rozbory 

zabezpečiť, 
5.5.4. v prípade objednania prác naviac formou objednávky pri nepredvídaných udalostiach.  

5.6. V prípade, ak dôjde k zmene rozsahu služieb, suma sa matematicky vypočíta z 
priloženého Rozpočtu nákladov. 
 
 

6. Platobné podmienky  
6.1. Právo na zaplatenie ceny vznikne poskytovateľovi, riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto 

zmluvou. 
6.2. Objednávateľ platbu za prevzaté služby bude realizovať prevodným príkazom na základe daňových 

dokladov – faktúr (ďalej len „faktúra“), ktoré poskytovateľ vyhotoví po vykonanom rozbore 
odobratých vzoriek v dvoch výtlačkoch, podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení 
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a doručí na adresu objednávateľa. Súčasťou faktúry budú doklady uvedené v tejto zmluve, 
podpísané obidvomi zmluvnými stranami (Protokol vykonaných prác a Protokol o skúške).  

6.3. Objednávateľ oprávnene účtovanú sumu uhradí do 30 dní, odo dňa doručenia, správne vyplnenej a 
úplnej faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania ceny z účtu objednávateľa.  

6.4. Pre úhradu faktúry bude poskytovateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie,   
fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.  

6.5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje potrebné náležitosti alebo 
v nej fakturované služby neboli poskytnuté. Oprávneným  vrátením faktúry prestáva plynúť lehota 
splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej (upravenej) faktúry.  

6.6. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
 
 

 
7. Realizácia služby 

7.1. Objednávateľ v priebehu roka predmet zmluvy bude upresňovať formou objednávok. 
7.2. Poskytovateľ  zodpovedá za to, že všetky úkony spojené s predmetom plnenia zmluvy vykoná vo 

vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické a 
právne predpisy, vyhlášky, ostatné záväzné normy platné v SR a vodoprávnych rozhodnutí 
vydaných Obvodným úradom životného prostredia vo Zvolene, potrebné k poskytnutiu služby. 
Vykonaním služieb  nemôže poveriť inú osobu bez súhlasu objednávateľa. 

7.3. Poskytovateľ vykonanie jednotlivých prác predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom 
preškolených a spôsobilých pracovníkov, s príslušnou kvalifikáciou. Doklady o kvalifikácii 
pracovníkov poskytovateľ na požiadanie bude povinný doložiť. Potrebné (požadované) skúšky, 
správy poskytovateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.  

7.4. Doklady o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia poskytovateľ na 
požiadanie bude povinný doložiť.  

7.5. Poskytovateľ musí mať osvedčenie  na vykonávanie  odberu vzoriek a poverenie akreditovaného 
laboratória na vykonávanie odberov vzoriek  vôd, kalov a sedimentov.  

7.6. Poskytovateľ poveril....................... č. t.............., ktorý bude zabezpečovať styk s objednávateľom. 
7.7. Objednávateľ poveril pani Bc. Jána Debnára č. t. 0960465797 a pani Renátu Gondovú č. t. 

0960465751, osoby zodpovedné za dozorovanie, vykonávanie kontroly poskytovania služby, sú 
oprávnené predkladať požiadavky, vydávať pokyny poskytovateľovi k prácam a preberať 
poskytnuté služby. Poskytovateľ, je povinný toto akceptovať a pred poskytnutím služby - 
vykonaním prác, písomne upozorniť objednávateľa na možné dôsledky. Poverené osoby majú 
neobmedzený prístup na pracovisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí poskytovateľom realizujú.   

7.8. Objednávateľ pri plnení tejto zmluvy zabezpečí vstup zamestnancov poskytovateľa, vrátane vozidiel 
do objektov objednávateľa za účelom plnenia zmluvy. Vstup do objektu Sklady a garáže - Zábava je 
možný, len na základe preukazu ku vstupu, ktorý vydáva poverená osoba pri vstupe do objektu. Pred 
vstupom do objektu a pri výstupe z objektu, osoby a motorové vozidla budú kontrolované. Osoby, 
ktoré vstúpili do objektov objednávateľa sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré 
sa dozvedeli v objektoch objednávateľa. Táto povinnosť ostáva aj po ukončení tejto činnosti. 

7.9. Zmluvné strany sa budú včas a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých dôležitých 
skutočnostiach, súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie 
zmluvy, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia zmluvy.  

7.10. Termíny poskytnutia služieb sa musia prispôsobiť výcviku a okolnostiam objednávateľa. 
 
 

8. Sankcie 

8.1. Nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu stanovenom objednávateľom považujú 
zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy. 
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8.2. Objednávateľ je oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.- € za každý deň 
omeškania odberu vzoriek vody, alebo nedodania výsledkov vyhodnotenia vzoriek.  

8.3. zo zmluvnej ceny, v prípade nedodržania početnosti odberu vzoriek v zmysle rozhodnutí 
Obvodného úradu životného prostredia Zvolen. 

8.4. 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.  

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania, povinná strana uhradí, strane oprávnenej do 30 
dní odo dňa uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto 
súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť poskytovateľa uhradiť objednávateľovi škody, 
ktoré vznikli nesplnením záväzkov,  ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 
 

9. Zmeny v zmluve 
 

9.1. Akékoľvek zmeny v zmluve alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
zmluvnými stranami. 

9.2. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 
táto povinná to ihneď bez odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených 
zástupcov. 

9.3. Ak niektorá zo zmluvných strán bude chcieť odstúpiť od zmluvy na základe ustanovení zo zmluvy 
vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane.  

9.4. Odstúpiť od zmluvy je možné: 
9.4.1. v prípade podstatného porušenia zmluvy, 
9.4.2. pri zrušení  prevádzkových potrieb alebo zrušení pridelených disponibilných finančných 

prostriedkov na uvedený predmet zmluvy v danom rozpočtovom období plnenia, bez nároku 
na uplatnenie sankcií,  

9.4.3. v ostatných prípadoch podľa ustanovení zákona č.513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

9.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.  
9.6. V prípade odstúpenia  od zmluvy sú zmluvné strany povinné: 

9.6.1. poskytovateľ vykoná súpis všetkých už poskytnutých služieb, ocení ich spôsobom akým je 
stanovená cena za poskytnuté služby, spracuje konečnú faktúru s príslušnými dokladmi a 
vyzve objednávateľa k prevzatiu poskytnutých služieb.  

9.6.2. objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní prevziať kvalitne poskytnuté služby a uhradiť 
dohodnutú cenu za prevzaté služby. 
 

10. Ostatné ustanovenia 
11.  

11.1. Objekty predmetu zákazky sa nachádzajú aj vo Vojenskom obvode Lešť (ďalej len „VO“).  Vstup 
a pobyt na územie VO upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení neskorších 
predpisov. Vstup osôb a motorových vozidiel do VO je povolený len s písomným súhlasom MO SR, 
ktorý si poskytovateľ musí vybaviť na Obvodnom úrade vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach. ul. 
Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové dni sú pondelok, štvrtok od 07:00 do 12:00 hod. po obede  od 
12:30 do 15:00 hod. a v stredu od 07: 00 do 12:00 hod. po obede od 12:30 do 18:00 hod. Utorok 
a piatok nie sú stánkové dni. Informácie poskytnú na č. t. 0960465808. Poskytovateľ je povinný 
poučiť všetkých svojich zamestnancov podieľajúcich sa na plnení zmluvy o režime pri vstupe a 
pobyte vo VO Lešť a objektoch objednávateľa, ktoré budú predmetom plnenia tejto zmluvy. Osoby, 
ktoré vstúpia do objektov objednávateľa sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s 
ktorými sa zoznámili vo vojenských objektoch. Táto povinnosť ostáva aj po ukončení činnosti 
plnenia zmluvy. 
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11.2. Vstup do objektu Sklady a garáže - Zábava je možný, len na základe preukazu ku vstupu, ktorý 
vydáva poverená osoba pri vstupe do objektu. Pred vstupom do objektu a pri výstupe z objektu, 
osoby a motorové vozidla budú kontrolované. Osoby, ktoré vstúpili do objektov objednávateľa sú 
povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone činností vo 
vojenských objektoch. Táto povinnosť ostáva aj po ukončení tejto činnosti. 

11.3. Poskytovateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví osôb, spôsobené 
zanedbaním platných predpisov a nariadení, svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o 
ktorých poskytovateľ vedel alebo mal vedieť alebo ich mohol predvídať z titulu svojej činnosti. 
Tieto škody budú v plnej výške vymáhané. 

11.4. Poskytovateľ v plnom rozsahu pri svojej činnosti zodpovedá za BOZP a PO. 
11.5. Poskytovateľ podlieha aj kontrole  inšpekčných orgánov MO SR,  PO, BOZP, orgánom štátnej 

vodnej správy  a je povinný im predkladať požadované doklady a vysvetlenia. 
11.6. Na svoju ťarchu znáša sankcie, uložené týmito orgánmi a ďalšími orgánmi štátu, za porušenie 

prevádzkových poriadkov, STN a iných noriem, zákonov a pod., vzťahujúcich sa k predmetu 
poskytovania služby aj keď budú adresované objednávateľovi. 

11.7. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť vznik každého požiaru v objektoch 
objednávateľa a vo VO Lešť na ohlasovni požiarov  tel.: 045 5562242,  0960 465 215,  0960 465 
815, 0960 465 816. 

 
12. Záverečné ustanovenia 

 
12.1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanovenia obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení, prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

12.2. Zmluva sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Platnosť nadobudne dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

12.3. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich  výtlačkoch, z ktorých jeden je pre poskytovateľa a šesť je 
pre objednávateľa. 

 
V Lešti dňa   ........................                                                              
 
Za poskytovateľa:                                                          Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
.......................................................           ................................................................  
                                                                                      prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. - riaditeľ 
                                                               
      
 
 
 
 
 
                                                                          
Prílohy 
1. Rozpočet nákladov (z ponuky úspešného uchádzača) 2 listy  



 11

 Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                          
        a výcviku MO SR Lešť                                                               Príloha 1 k č. ÚŠZV-8-44/2013 
                                                                                                              5 100 001 ...  ZoPSV 
                                                                                                              Výtlačok číslo:  
                                                                                                               Počet listov: 2 

Rozpočet nákladov 

1. ČOV Cena za 1 
úkon s DPH 

Počet 
úkonov 

Cena spolu 
s DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

Odber vzoriek vôd 
KB2 (2-hod. zlievaná vzorka) 

 36 odberov   

Terénne práce – merania T, pH ,Q 
(bodová vzorka) 

 36 meraní   

Preprava vzoriek do laboratória zo 4 
ČOV (vzdialené od seba 15 km) 

    

Rozbor vôd  (CHSK, BSK, NL) 
z ČOV - Sklady, garáže Zábava 
            -  Oremov laz 
            - Táborisko Riečky 
            - Táborisko Brožkov Prameň 

 

(14x) 
4x 
4x 
4x 
2x 

  

Rozbor vôd (Vyhláška č. 
755/2004+BSK) z ČOV 

- Sklady, garáže Zábava 
- Oremov laz 
- Táborisko Riečky 
- Táborisko Brožkov prameň 

 

(22x) 
 

6x 
6x 
6x 
4x 

  

Rozbor vôd (NEL)+ 2 kontrolné 
z ČOV Riečky 

 
10 

rozborov 
  

Odborné zhodnotenie 
 

6x r. 5hod. 
(40 hodín) 

  

Celkom   
 
          

2. Umývací mostík Sigma + 
dažďová kanalizácia 

Cena za 1 
úkon s DPH 

Počet 
úkonov 

Cena spolu s 
DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

Odber vzoriek vôd (Sigma – 5x + 2 x 
TOXind., DK-3x bodová vzorka 

 10 odberov   

Terén. práce-merania pH, odhadom Q  8 meraní   
Preprava vzoriek do laboratória     
Rozbor vôd (NEL, NL)  8 rozborov   
Rozbor vôd (TOXind.)  2 rozbory   
Odborné zhodnotenie  10 hodín   
Celkom   

 
         

3. Povrchové toky na hranici 
Vojenského obvodu+Vododrom 

Cena za 1 
úkon s DPH 

Počet 
úkonov 

Cena spolu 
s DPH  

Cena spolu bez 
DPH 

Odber vzoriek vôd (5 odberných 
miest-2x/rok, bodová vzorka) 

 
10 odberov 

  

Terén. práce – merania T, pH, EC, O2  10 meraní   
Preprava vzoriek do laboratória     
Rozbor vôd (CHSK, BSK, NL, CL, 
SO4, NH4, NO, NO3, P celkom, NEL) 

 10 
rozborov 

  

Odborné zhodnotenie  20 hodín   
Celkom   
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4. Vrty okolo PHM v objekte Sklady, 

Garáže Zábava 
Cena za 

úkon s DPH 
Počet 

úkonov 
Cena spolu s 

DPH 
Cena spolu bez 

DPH 
Odber vzoriek vôd – hladina v 3 vrtoch 
okolo 20 m pod terénom, 1 vrt do 2 m, 
2x za rok 

 
8 odberov 

  

Preprava vzoriek do laboratória     
Rozbor vôd (NEL IR)  8 rozborov   
Odborné zhodnotenie  8 hodín   
Celkom   
 
5. Zdroje vodovodu +pozorovacie 

Vrty SM-9, SM-10 
Cena za 1 

úkon s DPH 
Počet 

úkonov 
Cena spolu s 

DPH 
Cena spolu bez 

DPH 
Odber vzoriek vôd mechanický odberák 
– 1x 6 zdrojov vodovodu + 6x zmiešaná 
vzorka + 5x KR-2 vrt – surové vody 

 17 odberov   

Odber vzoriek vôd čerpaním z vrtov – 
monitorovacie vrty SM-9, SM-10 – 2x 

 4 odbery   

Terénne práce – merania (T, pH, EC, 
O2, Q, hladina podzemnej vody) 

 82 meraní   

Preprava vzoriek do laboratória     
Rozbor vôd úplný – vodojem Pereš (bez 
radiológie) vyhláška č. 636/2004 Z. z. 
Rozbor vôd minimálny – vodojem Pereš 
+ Pb, vyhláška č. 636/2004 Z. z. 
Rozbor vôd minimálny – zdroje 
vodovodu, vyhláška č. 636/2004 Z. z. 
Rozbor vôd Pb, vodojem Pereš 6x, KR-
2 6x, SM-9 2x, SM10 2x 

 

1 rozbor 
 

5 rozborov 
 

6 rozborov 
 

16 
rozborov 

  

Odborné zhodnotenie  25 hodín   
Celkom   
      
6. Odpadové vody z objektu 
 Vododrom a Plachtinský  potok  

Cena za 1 
úkon s DPH 

Počet 
úkonov 

Cena spolu s 
DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

Odber vzoriek vôd  46 odberov   
Terénne práce – termické meranie pH, 
základné parametre vody 

 104 meraní   

Preprava vzoriek do laboratória     
Rozbor vôd (NEL) – ľavý a pravý výtok 
z ORL pod Vododromom, Plachtinksý 
potok na hran. VO a nad Vododromom 

 39 
rozborov 

  

Rozbor vôd pod Vododromom 
(vyhláška č. 755/2004 Z. z.) 

 6 rozborov   

Rozbor vôd n ad Vododromom (CHCK, 
BSK, NL, N-NH4, Nc, Pc) 

 4 rozbory   

Odborné zhodnotenie  25 hodín   
Celkom   
 

Súhrn cien jednotlivých miest odberov Cena spolu s 
DPH 

Cena spolu bez 
DPH 

1. ČOV   
2. Umývací mostík Sigma + dažďová kanalizácia   
3. Povrchové toky na hranici Vojenského obvodu + Vododrom   
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4. Vrty okolo PHM v objekte Sklady, Garáže Zábava   
5. Zdroje vodovodu +pozorovacie Vrty SM-9, SM-10   
6. Odpadové vody z objektu  Vododrom a Plachtinský  potok   

Cena celkom za predmet zmluvy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


