
CENTRUM VÝCVIKU 

              LEŠŤ                   Lešť 27. marca 2014 

Č. CV–388-1/2014 

 

 

            Schvaľujem 

    Ing. Bc. Andrej Alakša 

 riaditeľ Odboru ekonomiky 

 

 

VÝZVA 

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 znení neskorších predpisov. 

 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Centrum výcviku Lešť 

Sídlo: 962 63 Pliešovce 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 465 745 

Fax: 0960 465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba pre VO: Mgr. Lucia Červeňáková 

Email, tel. č.: lucia.cervenakova@mil.sk, 0960465745  

Kontaktná osoba pre veci technické: Anna Turanová 

Email, tel. č.: anna.turanova@mil.sk, 0960465838 

 

2) Predmet zákazky (názov): 

 

Odborné prehliadky a skúšky zariadení na indikáciu hladiny, netesností nádrží na PH 

a úniku ropných látok. 

 

3)   Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 

Ide o vykonanie odbornej prehliadky a skúšky zariadení na indikáciu hladiny, netesností 

nádrží na PH a úniku ropných látok. Rozsah zákazky: 

- preverenie a odskúšanie vyhodnocovacích častí elektroniky, 

- preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie, 

- mechanická a vizuálna kontrola povrchu, upevnenie, nastavenie, 

- vyhotovenie protokolov o odbornej prehliadke, na zariadeniach: 

 

ASF D9 – indikátor netesnosti medziplášťa nádrží na ropné látky - 2ks 

   indikátory signalizácie, čerpadla a prietoku vzduchu 

 

IZ-PHM – zariadenie na indikáciu ropných látok vo vodách a kontrolných vrtoch - 3 ks 

    vyhodnocovacie skrinky typ VSS-0 a sondy EKP 301 

 

DMU-18 – signalizácia maximálnej hladiny v nádržiach PHM - 1 ks 

    vyhodnocovacia jednotka  
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4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať, výpis z obchodného alebo 

živnostenského registra a pod., nie starší ako 3 mesiace. Pri predložení cenovej ponuky 

uchádzač môže predložiť neoverenú fotokópiu daného dokladu. Uvedený doklad musí 

jednoznačne preukazovať schopnosť, oprávnenie podnikať v oblasti, do ktorej predmet 

zákazky patrí. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná len od úspešného 

uchádzača. 

 

Uchádzač je povinný predložiť: 

-  poverenie od výrobcu na revíznu činnosť zariadení uvedených v bode 3). 

 

5) Miesto dodania predmetu zákazky: 

 

Sklad PHM – Veľká Zábava 

 

6) Termín dokončenia predmetu zákazky: do 27.5.2014 

 

7) Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

 

Najnižšia cena na celý predmet zákazky. V ponuke predložená cena musí byť konečná 

a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dopravou a so školením zamestnancov 

CV Lešť. 

 

8) Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

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

podateľňu CV Lešť, do 7.4.2014 do 10.00 hod. 

 

9) Obsah ponuky a doplňujúce informácie k plneniu predmetu zákazky: 

 

- 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 dopravných nákladov, 

- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní 

predmetu obstarávania uvedeného v tejto výzve, 

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

V cenovej ponuke uvedie kontaktné údaje (telefón, fax, email), 

- uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky, obálku uzatvoriť, 

prípadne zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť:  

 

„Prehliadky a skúšky zariadení PH – súťaž, obal neotvárať“.  

 

10)  Vyhodnotenie ponúk: Ponuky budú vyhodnotené dňa 7.4.2014 o 10.30 hod. 

 

11)  Typ zmluvy: Objednávka na základe výzvy od objednávateľa. 

 

 

 

 



12)  Podmienky financovania: 

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako maximálna a musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s predmetom zadanej zákazky. 

 

Dodávateľovi 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 s uvedením dôvodov neprijatia 

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

o zmluve. 

 

 

 

            Ing. Andrea Grnáčová 

          vedúci referent OddIaVO 

                poverený riadením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracoval : Mgr. Lucia Červeňáková 

Súhlasí : Ing. Andrea Grnáčová 

Počet listov : 3; 

Registratúrna značka : D1 - 01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –  pre spis 


