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Výzva  
pre spracovanie cenovej ponuky – zákazky s nízkou hodnotou 

 
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 

v súlade s § 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“), podľa § 
102 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou a pre 
záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1. Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, Ústav špeciálneho zdravotníctva 

a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v skratke „ÚŠZV MO SR Lešť“) je 
verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“).  

1.2. Štatutárnym zástupcom ÚŠZV MO SR Lešť je jeho riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
1.3. Číslo účtu:  7000167777/8180 
1.4. IČO:            00804932 
1.5. Osoba poverená verejným obstarávaním je Ing. Ján Kulich, telefón: 0960/455855, e-mail: 

jan.kulich@mil.sk   

2. Predmet zákazky 
2.1. Predmetom zákazky je „Čistenie odtokových kanálov a vyústi vodných stavieb“.  
2.2.  Číselný kód  z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 90470000-2. 

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 si vyhradzuje právo aj 
zrušenia uzavretej zmluvy bez nároku na uplatnenie sankcií. 

2.3. Predpokladaná hodnota zákazky, bola určená na 8 325,00 € bez DPH (9 900,00 € s DPH). 

4. Miesta poskytnutia služieb 
4.1. Vodojem Pereš, nachádza sa cca 2 km od Oremovho Lazu. 
4.2.  ČOV Sklady, garáže Zábava,  
4.3.  ČOV Hlavný tábor Oremov Laz 
4.4.  ČOV Táborisko Riečky 
4.5.  ČOV Táborisko Brožkov Prameň  
4.6.  Vodná nádrž Vododrom 

5. Opis a miesta predmetu obstarávania 
V zmysle Zákona č. 364/2004 (Zákon o vodách) § 52 a § 53 je vlastník vodnej stavby povinný 
udržiavať vodnú stavbu a k nej patriace technologické  a stavebné objekty v riadnom technickom 
stave, zabezpečovať ich údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý a nehatený prietok vody, 
aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku vodohospodárskych a iných právom chránených 
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záujmov. Ďalej je potrebné udržiavať, alebo odstraňovať brehové porasty v blízkosti vodných stavieb, 
tak aby sa nestali prekážkou prietoku pri zvýšených hladinách vody a aby ich koreňový systém 
nenarúšal stabilitu brehov a hrádzí vodných stavieb. Z uvedeného dôvodu je potrebné  vykonať  
čistenie odtokových kanálov vodných stavieb, čistenie vyústení vodných stavieb do vodných tokov, 
čistenie hrádzí vodných nádrží  v rozsahu:  

Čistenie odtokového kanála a jeho vyústenia do vodného toku Krupinica od vodnej stavby     
 ČOV Sklady, garáže Zábava: 

- vyčistenie gravitačného odtokového kanála od ČOV Zábava v dĺžke cca 300 m 
- vyčistenie vyústenia kanála do vodného toku 
- úprava a spevnenie ( uloženie skál ) brehov vodného toku v mieste vyústenia cca 20 m2  
- odstránenie vodného rastlinstva v mieste vyústenia kanála do vodného toku cca 50 m2 
- odstránenie nánosu a prekážok vo vodnom toku v mieste vyústenia kanála cca 5 m3 

Čistenie odtokového kanála a jeho vyústenia do vodného toku Plachtinský potok od vodnej stavby 
ČOV Hlavný tábor Oremov Laz : 

- vyčistenie gravitačného odtokového kanála od ČOV Hlavný tábor v dĺžke cca 30 m 
- vyčistenie vyústenia kanála do vodného toku 
- úprava a spevnenie ( uloženie skál ) brehov vodného toku v mieste vyústenia cca 30 m2  
- odstránenie vodného rastlinstva v mieste vyústenia kanála do vodného toku cca 70 m2 
- odstránenie nánosu a prekážok vo vodnom toku v mieste vyústenia kanála cca 6 m3 

Čistenie odtokového kanála a jeho vyústenia do vodného toku Riečka od vodnej stavby ČOV 
Táborisko Riečky: 

- vyčistenie gravitačného odtokového kanála od ČOV Riečky v dĺžke cca 40 m 
- vyčistenie vyústenia kanála do vodného toku 
- úprava a spevnenie ( uloženie skál ) brehov vodného toku v mieste vyústenia cca 25 m2  
- odstránenie vodného rastlinstva v mieste vyústenia kanála do vodného toku cca 100 m2 
- odstránenie nánosu a prekážok vo vodnom toku v mieste vyústenia kanála cca 10 m3 

Čistenie odtokového kanála a jeho vyústenia do vodného toku Brožkov prameň od vodnej stavby ČOV 
Táborisko Brožkov Prameň: 

- vyčistenie gravitačného odtokového kanála od ČOV Brožkov prameň v dĺžke cca 35 m 
- vyčistenie vyústenia kanála do vodného toku 
- úprava a spevnenie ( uloženie skál ) brehov vodného toku v mieste vyústenia cca 30 m2  
- odstránenie vodného rastlinstva v mieste vyústenia kanála do vodného toku cca 150 m2 
- odstránenie nánosu a prekážok vo vodnom toku v mieste vyústenia kanála cca 8 m3 

Čistenie hrádze vodnej stavby Vodná nádrž Vododrom : 
- odstránenie stariny a vyrezanie bodliakov z koruny a zo svahu hrádze cca 10 000 m2 
- odstránenie vodného rastlinstva zo špár panelových brehov vodnej nádrže cca 300 m2 
- odstránenie stariny a vyčistenie okolia výtokového kanála vodnej nádrže cca 50 m2 
- odstránenie stariny z okolia lapačov ropných látok cca 50 m2 

    - vyčistenie a odstránenie stariny v okolí prívodného kanála a v okolí meracej stanice prítoku cca  50 m2 
- vyčistenie a odstránenie stariny v okolí prívodného kanála a v okolí meracej stanice odtoku cca 20 m2 

6. Termín poskytnutia služby 
Uvedené služby požadujeme poskytnúť od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. augusta 2012. 

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

8. Variantné riešenie 
 Neumožňuje sa.          
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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. Požadované práce oceniť v ponukovom rozpočte po jednotlivých vodojemoch.  
9.3. Navrhovanú cenu uviesť v zložení: 

9.3.1. navrhovaná cena bez DPH, 
9.3.2. sadzba DPH a výška DPH, 
9.3.3. navrhovaná cena vrátane DPH (cena, ktorá bude účtovaná)  

9.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

10. Lehota na predloženie cenových ponúk 
10.1. Cenové ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa do 17. júla 2013 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 odseku tohto bodu. 

11. Jazyk ponuky 
 Ponuky sa predkladajú 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 11.7.2013 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 telefón 0960 465797, e-mail jan.debnar@mil.sk . 
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 

13.1. Predloží doklad o oprávnení poskytovať čistiace služby (overená kópia dokladu). 
13.2. Predloží cenovú ponuku.  

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

vyhodnotení ponúk bude  pozvaný na rokovanie o zmluvných podmienkach.  

15. Obchodné podmienky predmetu zákazky uzavretie zmluvy 
Verejný obstarávateľ vydáva pre uchádzačov obchodné podmienky.  

1.Poskytovateľ služby  zodpovedá za to, že všetky úkony spojené s predmetom plnenia tejto zmluvy 
budú vykonané v súlade s platnou legislatívou. 

2. Poskytovateľ služby  sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy  vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.  

3. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať čistenie odtokových kanálov vodných stavieb, čistenie 
vyústení vodných stavieb do vodných tokov, čistenie hrádzí vodných nádrží,v rozsahu podmienok 
stanovených  v zmluve 

4. Poskytovateľ služby  sa zaväzuje vykonať a odovzdať služby objednávateľovi v rozsahu a za  
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

5. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente vykonávanie predmetu 
tejto zmluvy  poskytovateľom služby  .  
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6. Objednávateľ  sa zaväzuje, že vykonané služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú 
cenu. 

7. Termín plnenia služby predmetu zmluvy poskytovateľom služby v zmysle tejto zmluvy je od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy do  31.8.2013 

8.Cena predmetu tejto zmluvy  bude stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v platnom znení ako maximálna  a nie je možné ju prekročiť a  vyplýva zo súťažného návrhu 
poskytovateľa služby .  

9. Platba bude vykonaná formou daňového dokladu (faktúry) po ukončení a prevzatí poskytnutej služby 
objednávateľom. Splatnosť faktúry zmluvné strany dohodli v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.  

10. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti  § 71 Zákona 
č.222/2004 Z.z. v platnom znení. 

11. Poskytovateľ služby  k faktúre  priloží súpis poskytnutých služieb potvrdený odborným referentom  
objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. 

12.Právo na preplatenie vzniká poskytovateľovi prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa. 
13. Pre úhradu faktúry bude poskytovateľ služby  predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. 
14.Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
15.Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje 

náležitosti podľa § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. , a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením 
daňového dokladu prestáva plynúť lehota  splatnosti. Nová lehota  splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia opraveného daňového dokladu. 

16. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy 
budú služby pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané služby aj v skoršom 
ponúknutom termíne , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady. 

17.  Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí služieb podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

18. Poskytovateľ služby sa zaväzuje že bude dodržiavať všeobecne záväzné a právne predpisy,  
19. Poskytovateľ služby výhradne zodpovedá za BOZP a PO, za úrazy a škody vzniknuté         

zavinením jeho zamestnancov. Je povinný poučiť všetkým zamestnancov podieľajúcich sa na 
predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnostných opatreniach, 
režime pri vstupe a pobyte vo VO Lešť  a objektoch objednávateľa . 

20. Poskytovateľ služby    sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na 
uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov. 

21. Poskytovateľ služby     sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, 
hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.   

23. Poskytovateľ služby je povinný bez zbytočného odkladu, oznámiť vznik každého požiaru  
       vo VO Lešť na ohlasovni požiarov  č.  tel.: 045/5565542, 0960465215, 0960465815,  
       0960465816.   
24. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku poskytovateľa služby  , spôsobené jeho 

pracovníkmi   , ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa. 
25. Poskytovateľ služby    zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví 

príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním  
    svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ služby  vedel alebo mal 

vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať. 
26. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri poskytovaní služieb bude: p...  
27. Zodpovednou osobou pre dozorovanie poskytovaných služieb zo strany objednávateľa bude: p. Ján 

Debnár. 
28.Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia poskytovaných služieb  

poskytovateľom služby požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  1 % z dohodnutej ceny 
služieb  za každý deň omeškania a poskytovateľ služby je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  
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29.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. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení). 

30.Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa 
uplatnenia. 

31. Odstúpiť od zmluvy je možné aj v týchto prípadoch: 
 - V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. 
 - V ostatných prípadoch podľa ustanovení § 344 Obchodného zákonníka. 
       -   Pri nedodržaní zásad uvedených v tejto zmluve, môže druhá strana od nej        
            odstúpiť bez   zmluvných pokút, o čom musí opačnú stranu ihneď informovať. 
32. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane (§349 

Obchodného zákonníka v platnom znení). 
33. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená. 
34.. Pre otázky neriešené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom 

znení  a platné právne predpisy v SR. 
35. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočňované po dohode obidvoch strán  
       formou písomných dodatkov 
36. Zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy. 
37. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z., o slobodnom  
       prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode  
       informácií ) v znení neskorších predpisov.  

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
16.1. Niektoré objekty predmetu zákazky sa nachádzajú 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 do VO je povolený len s písomným súhlasom MO SR, ktorý vydáva 
Obvodný úrad 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. Informácie na č. t. 0960465808. 

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

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

17. Dôvody na zrušenie použitého postupu alebo súťaže 
17.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

17.1.1. nebude predložená ani jedna cenová ponuka,  
17.1.2. ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
17.1.3. ak ceny v predložených cenových ponukách budú nad objem pridelených finančných 

prostriedkov, 
17.1.4. ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

  
 
 
 
 

 
                                                                                                                               Ing. Ján Rausa 
                                                                                                                riaditeľ odboru správy majetku štátu 
                                                                                                                 technicko-hospodárskych činností  


