Príloha č. 1
k č. ÚŠZV-611-1/2013
V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na vypracovanie cenovej ponuky.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Telefón: 0960 /455868
Fax: 0960 /465 868
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.
Kontaktná osoba pre VO : Milan Sláviček
E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Ján Debnár

2) Predmet zákazky ( názov):
Čistenie vonkajšej kanalizácie vo VO Lešť
3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Jedná sa o vypracovanie cenovej ponuky na čistenie vonkajšej kanalizačnej siete v objektoch vo
VO Lešť, na zabezpečenie plynulého a nehateného odtoku odpadových a dažďových vôd v
objektoch ZT Slávia, Táborisko Riečky, Táborisko Brožkov Prameň, Hlavný tábor Oremov Laz
a kasárne Zábava.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať prečistenie kanalizačných šácht a vpustí , prečistenie
kanalizácie prepláchnutím tlakovou vodou , odstránenie pevných naplavenín ako je štrk a piesok
a odstránenie častí textílií a rôznych látok, ktoré bránia prietoku splaškových , alebo dažďových vôd
kanalizáciou a prečistenie povrchových rigolov od nánosu blata, štrku a vegetačných porastov
v rozsahu:
Čistenie kanalizácie Zrubový tábor Slávia VO Lešť:
-

vyčistenie gravitačnej stokovej siete dĺžke 430 m
vyčistenie splaškovej kanalizácie v smere od kontrolnej šachty 1 na ČOV v dĺžke cca 553 m
vyčistenie povrchových rigolov na odvod dažďových vôd cca 300 m
vyčistenie prečerpávacích šácht PŠ 1, PŠ 2, PŠ 3
vyčistenie šácht cca 15 ks

Čistenie kanalizácie Táborisko Riečky vo VO Lešť
-

vyčistenie hlavnej kanalizačnej siete v dĺžke 608 m
vyčistenie jednotlivých prípojok v dĺžke cca 200 m
vyčistenie betónových rigolov v dĺžke cca 400 m
vyčistenie šácht cca 40 ks

Čistenie kanalizácie Hlavný tábor Oremov Laz :
-

vyčistenie splaškovej kanalizácie od budovy simulačného centra Oremov Laz po ČOV
Hlavný tábor Oremov Laz v dĺžke 400 m
vyčistenie betónových rigolov v dĺžke cca 200 m
vyčistenie šácht 9 ks

Čistenie kanalizácie Táborisko Brožkov Prameň - ČOV:
-

vyčistenie splaškovej kanalizácie v dĺžke 213 m
vyčistenie jednotlivých prípojok v dĺžke 19 m
vyčistenie betónových rigolov v dĺžke cca 100 m
vyčistenie šácht 4 ks

Čistenie kanalizácie kasárne Zábava
- vyčistenie hlavného kanalizačného zberača splaškových odpadových vôd v dĺžke 608 m
- vyčistenie jednotlivých prípojok na hlavný kanalizačný zberač v dĺžke cca 750 m
- vyčistenie dažďovej kanalizácie a betónových rigolov v dĺžke cca 750 m
vyčistenie šácht a kanalizačných vpustí cca 55 ks
4) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač s cenovou ponukou predloží výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší
ako tri mesiace, ktorého predmetom podnikania okrem iného bude aj poskytovanie služieb
spojených s čistením kanalizačných priepustí.
5) Miesto dodania predmetu zákazky:
ÚŠZV Lešť : - ZT Slávia,
- Hlavný tábor Oremov Laz
- Táborisko Riečky
- Táborisko Brožkov Prameň
- kasárne Zábava
6) Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:
Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa 09.07.2013 o 10°° 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 vo vestibule
Ubytovne Slávia (100) ÚŠZV Lešť. Záujemcovia ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa
musia minimálne deň vopred ohlásiť na tel. č.: 0960 455 868; alebo milan.slavicek2@mil.sk .
Pred obhliadkou miesta si musí záujemca vybaviť vstup do Vojenského obvodu Lešť na adrese:
Obvodný úrad Vojenského obvodu Lešť , ul Školská , Pliešovce, 962 63
(stránkové dni utorok a štvrtok).
7) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:
do 31.08.2013

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 podateľni ÚŠZV
Lešť, do 17.07.2013 do 10 °° hod.
10) Obsah ponuky:
- Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.
- Cenová ponuka na celý predmet obstarávania s cenou uvedenou v € 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.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v samostatnej nepriehľadnej obálke. Obálku uzatvoriť
prípadne zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „ Súťaž, čistenie kanalizácií vo VO
Lešť – obal neotvárať“.
11) Vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotene dňa 17.07.2013.
12) Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov v písomnej forme.

13) Podmienky financovania:
Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.

14) 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.
Úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy; v ktorej budú zapracované naše obchodné podmienky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom umiestneným
v poradí za úspešným uchádzačom, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom,
resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

15) Obchodné podmienky:
Uchádzač je povinný do návrhu zmluvy zapracovať naše obchodné podmienky:

1. Vzor prednej strany zmluvy:
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Výtlačok číslo:
Počet listov:
Prílohy:

Zmluva o poskytnutí služieb č.: ( nevypisovať)
.............................................., ...............................................

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom
znení.
Čl. I.
Zmluvné strany
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,
962 63 Pliešovce
Zastúpený :
prof. MUDr. Ján Zvonár CSc.
riaditeľ
962 63 Pliešovce
Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach technických : Ing. Ján Rausa
Zástupca splnomocnený rokovať vo veciach právnych : JUDr. Milan Sláviček, PhD.
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica
Číslo účtu :
7000167777 / 8180
IČO :
00804932
DIČ :
2021773644
Telefón/fax:
00421/45/5562796
E-mail :
andrea.granacova@mil.sk

1.1. Objednávateľ :

1.2. Zhotoviteľ (poskytovateľ služby) :
Zastúpený :
Oprávnený rokovať:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný :
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 “ ) Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať čistenie kanalizačných šácht a vpustí, prečistenie
kanalizácie prepláchnutím tlakovou vodou, prečistenie povrchových rigolov od nánosu blata, štrku
a vegetačných porastov v rozsahu podmienok stanovených v zmluve
3. Termín plnenia služby predmetu zmluvy poskytovateľom služby v zmysle tejto zmluvy je Od
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.8.2013
4. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť
5. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať kedykoľvek vykonávanie predmetu tejto
zmluvy poskytovateľom služby .
6. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonať a odovzdať služby objednávateľovi v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú
cenu.
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. Zmluvné strany sa dohodli, že 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 služby 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. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku poskytovateľa služby , spôsobené jeho
pracovníkmi , ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
19. 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.
20. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri poskytovaní služieb bude: p.
........................ .
21. Zodpovednou osobou pre dozorovanie poskytovaných služieb zo strany objednávateľa bude:
p. Ján Debnár.
22.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.

23.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).
24.Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa
uplatnenia.
Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:
a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného
zákonníka v platnom znení
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
25. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak
povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- poskytovateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už poskytnutých služieb
- poskytovateľ vykoná súpis všetkých už poskytnutých služieb a ocení ho spôsobom akým
je stanovená cena poskytovaných služieb ,
poskytovateľ spracuje konečnú faktúru
26. Poskytovateľ služby je zodpovedný za dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce ,
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
27. Poskytovateľ služby výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste poskytovania služieb
a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane miesta poskytovania služieb
a jeho okolia, taktiež zodpovedá za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
28. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom
na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
29. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné,
hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
30. Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: požívanie alkoholických nápojov alebo omamných
a psychotropných látok, fajčenie a používanie otvoreného ohňa v zakázaných priestoroch a pod.
31. Poskytovateľ služby je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru
zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, alebo 0960
465816
32. 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. Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia.

Milan Sláviček
OR - Odd SMIaVO

