
    CENTRUM VÝCVIKU 

                    LEŠŤ                                                                            Lešť          22. apríla 2014                                         

––––––––––––––––––––––––––– 

č.: CV-448-1/2014 

 

 

 

                      Schvaľujem  

               Ing. Bc. Andrej Alakša 

            riaditeľ 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 Pliešovce 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960/455 964 

Fax: 0960/465 509 

Stránkové hodiny: 07:30 hod. – 14:30 hod. 

Kontaktná osoba pre VO:  Ing. Romana Kyseľová 

E-mail: romana.kyselova@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Renáta Mužíková 

Telefón: 0960/465 788 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: renata.muzikova@mil.sk 

alebo 

Kontaktná osoba pre veci technické: Ján Macko 

Telefón: 0960/465 844 

Fax: 0960/465 779 

E-mail: jan.macko2@mil.sk 

 

 

2) Predmet zákazky (názov):  

    Oprava výškového výstražného osvetlenia – komín Slávia. 

         

  

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

V minulosti sa komín využíval pre tepelno-technické zariadenia, následkom čoho 

vzniknuté emisie nepriaznivo pôsobili na prívodný kábel a výstražné svietidlá. Výstražné 

svetlá a prívodný kábel je skorodovaný a má poškodenú izoláciu a vadný izolačný odpor.  
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Požadovaný rozsah opráv na komíne: 

P.č. Špecifikácia opráv Množstvo v MJ 

1. Demontáž pôvodného kábla cca 70 m 

2. 
Oprava pôvodného hliníkového prívodného kábla formou 

výmeny za prívodný kábel CYKY 3Cx4 
cca 60 m 

3. Rozvodná krabica do agresívneho prostredia 1 ks 

4. Montáž el. kábla CYKY 3Cx1,5 od rozvodnej krabice k svetlám cca 10 m 

5. Oprava výstražných výškových svietidiel formou výmeny 3 ks 

6. Vykonanie kontroly bleskozvodu na hlave komína 1 ks 

7. Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky po oprave 1 x 

8. 
Vypracovanie protokolu o vykonaní odbornej prehliadky 

a odbornej skúšky 
2 výtlačky 

 

Použitý materiál pri oprave dodaný zhotoviteľom musí byť dokladovaný certifikátmi 

v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 

a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Po oprave je potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie 

a vypracovať protokol o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie. 

 

 

4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, kde 

bude zapísaný požadovaný predmet činnosti predmetu zákazky. Z dôvodu vykonania 

odborných prehliadok a odborných skúšok je potrebné predložiť aj osvedčenie na 

vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení s napätím 

do 1 000 V podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Pri predložení cenovej ponuky môže uchádzač 

predložiť neoverené fotokópie uvedených dokladov. Originály alebo úradne overené kópie 

budú požadované len od úspešného uchádzača.  

 

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť Oprávnenie podľa Nariadenia 

ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom 

dozore, vydané Inšpekciou práce Ministra obrany Slovenskej republiky pre vykonanie 

prác, ktoré budú predmetom zmluvy (Oprávnenie od vojenského Inšpektorátu práce, že 

môže pracovať na el. zariadeniach v užívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky). 

Uvedené oprávnenie musí uchádzač predložiť aj na vykonávanie odborných prehliadok 

a odborných skúšok elektrických zariadení. 

 

                                        

5)  Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Komín Slávia v objekte Zrubový Tábor Slávia, Lešť. 

 

 

6)  Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: 

Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa  02.05.2014 od 08:00 do 12:00 hod. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že im odporúča  vo vlastnom záujme vykonať 

obhliadku miesta poskytnutia služby, aby si sami overili a získali potrebné informácie 

nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 



poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude v priestoroch 

Veľkej Zábavy v budove č. 23 Centra výcviku Lešť. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem 

zúčastniť sa obhliadky, sa musia do 30.04.2014 do 09:00 hod. ohlásiť na tel. č.: 0960 

465 788, 0960 465 844 alebo na emailovej adrese: renata.muzikova@mil.sk, kde nahlásia 

potrebné údaje k vystaveniu povolenia na vstup do priestorov CV Lešť (meno, auto, číslo 

OP, ...)    

 

7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

do 31.08.2014 

 

8) Kritéria na hodnotenie ponúk:  

najnižšia cena 

 

9)  Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

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

 podateľňu CV Lešť, do 06.05.2014 do 10:00 hod. 

 

10) Obsah ponuky: 

- 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 všetkých nákladov spojených s predmetom zákazky, t.j. 

náklady na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie 

a vypracovanie protokolu o jej vykonaní, dopravu a pod. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 

upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. V cenovej ponuke uvedie kontaktné údaje 

(telefón, fax, e-mail). 

 - 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 výškového výstražného 

osvetlenia – súťaž, neotvárať“. Uchádzač uvedie na obálku aj kontaktnú adresu. 

 

11) Vyhodnotenie ponúk: 

       Ponuky budú vyhodnotené dňa 06.05.2014 o 11:00 hod. 

 

12) Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasledujúce Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená v písomnej forme. 

 

13)  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 predmetom zadanej zákazky. Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet 

zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  

faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.  

 

14) Ďalšie informácie: 

  Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma 
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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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


