
CENTRUM VÝCVIKU  
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––––––––––––––––––––––––––– 

Č.: CV-162-1/2014 

 

 

 

                          Schvaľujem  

                 Ing. Bc. Andrej Alakša 

           r i a d i t e ľ 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 /455 868 

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: npor. Ing. Peter Karniš 

Telefón: 0960/ 465 311 

E-mail: jana.futakova@mil.sk  

 

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

Nákup a dodávka boxu na zbrane s príslušenstvom.   

 

   

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o dodávku prepravného boxu na zbrane, cestovnej tašky, vak na vodu, odhadzovacie 

vrecko na prázdne zásobníky, sumka na dva zásobníky M4 a šiltovky. Presná špecifikácia 

požadovaného materiálu aj s požadovanými množstvami je uvedená v prílohe tejto výzvy.  

 

4)Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

 Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať. Pri predložení cenovej 

ponuky uchádzač  môže predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál 

alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača. 

 

mailto:milan.slavicek2@mil.sk
mailto:jana.futakova@mil.sk


 Certifikáty k prepravnému boxu na zbrane konkrétne: 

- IP 67 

- Military Standard C-4150J 

- DEF STAN81 – 41/ STANAG 4280 

  

                                      

5) Miesto dodania tovaru:  
Centrum výcviku Lešť - Odbor špeciálneho výcviku. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                             Do 15.3.2014 

 

7) Kritériá na hodnotenie ponúk: 

                               Najnižšia cena  
 

8) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť v slovenskom jazyku poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo 

 osobne na  podateľňu CV Lešť, do 4.3.2014 do 10 °° hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

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

-  Cenovú ponuku predložiť s jednotkovými cenami za každú komoditu a celkovú cenu na celý  

predmet obstarávania vrátane dopravy. Ceny uviesť 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 „ Prepravný box – súťaž neotvárať“.  

 

10) Otváranie obálok s cenovými ponukami: 

Ponuky budú otvárané dňa 4.3.2014 o 10:30 hod..  

 

11) Typ zmluvy: 

Objednávka 

 

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 dodaním tovaru. 

 

Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry 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 

   

           Ing. Andrea Grnáčová  

                         vedúci referent OddIaVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM VÝCVIKU 

               LEŠŤ                                                                                    Príloha k č. CV – 162-1/2014   

 

 

Špecifikácia požadovaných komodít  

 

Názov ks 
Predpokl. 

množstvo  

Cena za 

jednotku 

bez DPH 

Cena za 

jednotku 

s DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

Prepravný box na zbrane 
Rozmery (vnútorné) boxu: 
dĺžka:     min. 130 cm 
šírka:      min. 38 cm 
hrúbka:  min. 20 cm 
ventil na automatické vyrovnávanie tlaku 
pevné steny boxu, nízka hmotnosť 
uzamykateľná konštrukcia 
nárazu vzdorné, vodotesné, odolné voči 

prachu 
vnútorná výplň - molitanová pena 

trojdielna 
tesniaci krúžok 

sklopné rukoväte 

pevné polyuretánové kolieska s 

ložiskami z nerezovej ocele 

chrániče visiaceho zámku z nerezovej 

ocele 

 

 

 

ks 

 2 

    

Cestovná taška 

požadovaný rozmer: 80 x 30 x 30 cm 

materiál: 100% nylon 

taška vybavená dvoma ušami do ruky 

a dvoma ramennými popruhmi pre 

nosenie ako ruksaku 

olivová farba 

 

ks 

 

6 

    

Vak na vodu 

objem 3 litre 

farba olivovo zelená 

hygienické atesty všetkých častí 

výrobku, ktoré sú v kontakte s pitnou 

vodou musia mať  hygienické atesty 

platné v Európskej únii. 

TASTE-FREE™System- materiál 

rezervoáru na vodu 

BAKTÉRIE-FREE™System-

Grunge-Guard™ System 

ks 

 

6 

    



hydratačný systém musí vydržať tieto 

podmienky: voľný pád z výšky 5m, 

tlak 120kg po dobu 30sec. a tlak 1kg 

po dobu 24 hod 

upnutie na Molle system 

odolnosť hadičky voči skrúteniu 

 

Odhadzovacie vrecko na zásobníky  

min. priemer 20 cm 

 dĺžka min. 20 cm 

uchytenie na Molle system 

 možnosť zložiť 

 farba zelená (po dohode 

s kontaktnou osobou) 

 

 

ks 

 

6 

    

Sumka na dva zásobníky M4 

systém uchytenie na taktické 

a balistické vesty,  

na 2 zásobníky zo zbrane M4 

(umiestnenie za sebou, nie vedľa 

seba) 

otvorená,   

farba olivovo zelená  

 

ks 

 

18 

    

Šiltovka 

farba olivovo zelená 

precízne spracovanie 

materiál 100% bavlna 

univerzálna veľkosť nastaviteľná 

páskou na suchý zips a osadená tromi 

panelmi na umiestnenie 

identifikátorov – suchý zips ( vpredu, 

vzadu a hore) 

 

ks 

 

10 

    

Cena spolu bez DPH 
 

Cena spolu s DPH 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


