Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-398-3/2019
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na zabezpečenie zhotoviteľa služby, podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH: SK2020947698
Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ
Telefón: 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Kontaktná osoba pre veci technické:
SPO Zemianske Kostoľany, 972 43 Z. Kostoľany, Ing. Stanislav JELÍNEK, tel:0903824229
SPO Martin – Jilemnického 6, 036 01 Martin, Ing. Jana BARTKOVÁ, tel:0903824269
SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, Ing. Ivan SZABÓ, tel:0903824406
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
„Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na
dezinfekciu vody“.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok (kontrol) technologických
zariadení MIVA – UV na dezinfekciu vody v súlade so zákonom SNR č. 364/2004 Z.z.
Vodný zákon, zákonom č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, nariadením vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,
vyhláškou č.636/2004, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na
sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
Servis je nutné vykonať podľa špecifikácie na vypracovanie cenovej ponuky – príloha
č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve.
Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach
verejného obstarávateľa (objednávka), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
65120000-0 prevádzka úpravní vody.
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Miesto vykonania služby:
- SPO Zemianske Kostoľany – VÚ 1056, Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany
- SPO Martin – Muničný sklad Sklené, budova č. 9 a 10

- SPO Zvolen – centrum výcviku a kynológie VP Vlkanová – VÚ 2020 Hronsek
2.7 Termín vykonania predmetu zákazky: do 30.9.2019
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 939,- € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 07.05.2019 o 11,00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť listinne na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. poschodie – podateľňa,  0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a obsahovať údaje:
* adresu verejného obstarávateľa,
* adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
* označenie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
* označenie heslom pre daný návrh: „Servis a revízia technologického zariadenia
MIVA-UV na dezinfekciu vody“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len
u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.

6.2 Doklad - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky
závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
6.3 Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (príloha č. 3 tejto výzvy).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
6.4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 4 tejto výzvy).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.

7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Doklady podľa bodov 6.1., 6.2., 6.3 a 6.4 tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa prílohy č. 1 k tejto výzve za predpokladané
množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky
požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s vykonaním služby a dopravy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). Uchádzač
predloží iba jednu cenovú ponuku.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky vykonania služby:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. Úhrada za predmet zákazky bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky. Preddavok sa
neposkytuje. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve.
10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
* sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
* celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu. Dorozumievanie medzi
komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, emailom, poštou.

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená a zaslaná objednávka. Objednávka bude následne
zverejnená.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestnenému
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak
nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný
obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku, aby si sám overil a získal všetky
potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. V takom
prípade môže kontaktovať nižšie uvedené kontaktné osoby a dohodne si termín obhliadky
individuálne.
- SPO Zemianske Kostoľany - VÚ 1056, Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany
p. Štefan MADAJ, tel. 0960/346 468; e-mail: stefan.madaj@mil.sk
- SPO Martin – Jilemnického 6, 036 01 Martin
p. Milan BERNÁT, tel. 0960/482 590; e-mail: milan.bernat@mil.sk
- SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
p. Jaroslav BURDA, tel. 0960/462 455; e-mail: jaroslav.burda@mil.sk
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.
Prílohy :
č.1 - špecifikácia služby na vypracovanie cenovej ponuky – 2 listy
č.2 - obchodné podmienky (objednávka) – 4 listy
č.3 - čestné vyhlásenie podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona – 1 list
č.4 - čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 zákona – 1 list

V Bratislave, dňa .... apríla 2019

Spracovateľ:
................................................................
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

Schválil:
........................................................................
JUDr. Ivan HANIC
riaditeľ ASM

Príloha č. 1 k výzve č. ASM-398-3/2019
Cenová ponuka na zákazku:
„Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody“
Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO:..................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................

e-mail ........................................................

Špecifikácia:
SPO Zemianske Kostoľany:
1. Demontáž/montáž krytov
2. Demontáž/montáž dezinfektora rozmer cca 1000 x 32 mm
3. Nastavenie integr. obvodov MIVA-UV: Premeraním 3 samostatných na
sebe nezávislých obvodov povolenej tolerancie DPS, zobrazovanie stavu na
techn. zar. a následné odosielanie stavu hlásenia, manuálne vyvolaním
rôznych stavov poruchy na techn. zariadení, pri zistení zmeny mimo
povolenej tolerancie prípadne poruche – výmena celého DPS
4. Validácia zariadenia MIVA-UV C3
5. Ochrana spojov proti korózii, vrátane výmeny tesnenia, rozmer tesnenia
cca 30x8,4 mm
6. Odstránenie nečistôt vrátane preplachu reaktora
7. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody /elektr. napájaných k
technol. zariadeniu MIVA-UV
8. Prepravné/zaobstarávacie náklady
9. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
10. Silikónové tesnenie 30x8,4 mm x 18 ks - materiál
Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €
Špecifikácia:
SPO Martin – Sklené:
1. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV C3
2. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV B1
3. Demontáž/montáž dezinfektora C3 rozmer 1000 x 32 mm
4. Prepravné/zaobstarávacie náklady
5. Validácia zariadenia MIVA-UV – odborná revízia
6. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody/elektr., napájaných
k technol. zariadeniu MIVA-UV C3 a B1
7. Čistiace a dezinfekč. prostriedky: tableta na čistenie vodojemu
8. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
9. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ B1 - materiál
10. Silikónové tesnenie: rozmer 30x8,4 mm 18+6 - materiál
11. Filtračná vložka CTO/20BB/20“ - materiál
Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €

Množstvo/
m.j.

Cena v €
bez DPH

3 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 hod.
1 súb.
3 ks
18 ks

Množstvo/
m.j.
3 ks
2 ks
3 ks
1 súb.
2 ks
3 hod.
1 ks
3 ks
1 ks
24 ks
2 ks

Cena v €
bez DPH

Špecifikácia:
SPO Zvolen – Hronsek:
1. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV C3
2. Demontáž/montáž dezinfektora C3 rozmer 1000 x 32 mm
3. Nastavenie integr. obvodov MIVA-UV:Premeraním 3 samostatných na sebe
nezávislých obvodov povolenej tolerancie DPS, zobrazovanie stavu na
techn. zar. a následné odosielanie stavu hlásenia, manuálne vyvolaním
rôznych stavov poruchy na techn. zariadení, pri zistení zmeny mimo
povolenej tolerancie prípadne poruche – výmena celého DPS
4. Validácia zariadenia MIVA-UV C3 – odborná revízia
5. Komplexná kontrola zariadenia: Manuálne, 6x vyvolaním poruchového a
stavu OK na technologickom zariadení.
6. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody /elektr. napájaných k
technol. zariadeniu MIVA-UV typ C3
7. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
8. Silikónové tesnenie: rozmer 30x8,4 mm - materiál
9. Filtračná vložka BBRFM830DN100 - materiál
Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €

Množstvo/
m.j.

Cena v €
bez DPH

3 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 hod.
1 hod.
3 ks
18 ks
1 ks

Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním služby
(napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta vykonania služby, zisk, atď.).
..........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 2 k výzve č. ASM-398-3/2019

OBJEDNÁVKA
SAP:

Číslo objednávky: ASM-398/2019
Počet listov: 2
Prílohy: 1/2

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

Názov a sídlo:

..............................................
..............................................
.............................................

Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
- riaditeľ odboru správy majetku štátu
Úradu správy majetku štátu MO SR

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kont. osoba:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefón:
e-mail:

Telefón: 0960 322 836
e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:

Cena:

30845572
SK2020947698
Štátna pokladnica
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Ročná kontrola, servis a revízia Cena bez DPH:
technologického zariadenia MIVA-UV na DPH 20%:
dezinfekciu vody
Cena s DPH:
Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborné prehliadky (kontroly) technologických zariadení MIVA –
UV na dezinfekciu vody, podľa oceneného popisu rozsahu služby uvedeného v Prílohe č.1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky.
Službu bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hod.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia služby a podpísaní zápisu
o odovzdaní a prevzatí služby v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra bude predložená
objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený
povereným pracovníkom objednávateľa.
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonanú službu je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ
ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Ak zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá službu objednávateľovi v dohodnutom termíne, objednávateľ
má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň
omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba riadne vykonanej služby je 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia
služby bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa a
odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
Objednávka je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie objednávky zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
Táto objednávka 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.
Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
SPO Zemianske Kostoľany
Meno a priezvisko
p. Štefan MADAJ, tel. 0960/346 468; e-mail: stefan.madaj@mil.sk
funkcionára
zodpovedného za prevzatie
SPO Martin
prác a fakturáciu:
p. Milan BERNÁT, tel. 0960/482 590; e-mail: milan.bernat@mil.sk
SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
p. Jaroslav BURDA, tel. 0960/462 455; e-mail: jaroslav.burda@mil.sk
Termín plnenia:

do 30.9.2019

Miesto doručenia faktúry:

- SPO Zemianske Kostoľany - VÚ 1056, Pod Horou 1
972 43 Zemianske Kostoľany
- SPO Martin – Jilemnického 6, 036 01 Martin

Fakturačná adresa uvedená
na faktúre:

- SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky (výtlačok pre objednávateľa) je základná finančná kontrola vykonaná
podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.

V Bratislave, dňa .................................
Objednávateľ:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ odboru správy majetku štátu
Úradu správy majetku štátu MO SR

Príloha č. 1 k objednávke č. ASM-398/2019
Špecifikácia služby :
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok (kontrol) technologických zariadení MIVA – UV
na dezinfekciu vody v súlade so zákonom SNR č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon, zákonom č. 355/2007 Z. z o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nariadením vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,
vyhláškou č.636/2004, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality
vody vo verejných vodovodoch.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich
osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní služby, ako aj zoznam techniky s uvedením
evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace
právne a technické predpisy.
Súčasťou služby bude spracovanie Zápisu o vykonaní odbornej prehliadky na jednotlivé zariadenia
samostatne.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len
„PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia,
vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto
zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s internými predpismi a pravidlami objednávateľa
vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom spíšu zápis
o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania služby vykoná a písomne preukáže preškolenie
svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.
Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu
majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Špecifikácia:
SPO Zemianske Kostoľany:
1. Demontáž/montáž krytov
2. Demontáž/montáž dezinfektora rozmer cca 1000 x 32 mm
3. Nastavenie integr. obvodov MIVA-UV: Premeraním 3 samostatných na
sebe nezávislých obvodov povolenej tolerancie DPS, zobrazovanie stavu na
techn. zar. a následné odosielanie stavu hlásenia, manuálne vyvolaním
rôznych stavov poruchy na techn. zariadení, pri zistení zmeny mimo
povolenej tolerancie prípadne poruche – výmena celého DPS
4. Validácia zariadenia MIVA-UV C3
5. Ochrana spojov proti korózii, vrátane výmeny tesnenia, rozmer tesnenia
cca 30x8,4 mm
6. Odstránenie nečistôt vrátane preplachu reaktora
7. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody /elektr. napájaných k
technol. zariadeniu MIVA-UV
8. Prepravné/zaobstarávacie náklady
9. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
10. Silikónové tesnenie 30x8,4 mm x 18 ks - materiál
Spolu cena bez DPH
Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €

Množstvo/
m.j.
3 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 hod.
1 súb.
3 ks
18 ks

Cena v €
bez DPH

Špecifikácia:
SPO Martin – Sklené:
1. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV C3
2. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV B1
3. Demontáž/montáž dezinfektora C3 rozmer 1000 x 32 mm
4. Prepravné/zaobstarávacie náklady
5. Validácia zariadenia MIVA-UV – odborná revízia
6. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody/elektr., napájaných
k technol. zariadeniu MIVA-UV C3 a B1
7. Čistiace a dezinfekč. prostriedky: tableta na čistenie vodojemu
8. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
9. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ B1 - materiál
10. Silikónové tesnenie: rozmer 30x8,4 mm 18+6 - materiál
11. Filtračná vložka CTO/20BB/20“ - materiál
Spolu cena bez DPH

Množstvo/
m.j.

Cena v €
bez DPH

3 ks
2 ks
3 ks
1 súb.
2 ks
3 hod.
1 ks
3 ks
1 ks
24 ks
2 ks

Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €

Špecifikácia:
SPO Zvolen – Hronsek:
1. Demontáž/montáž krytov MIVA-UV C3
2. Demontáž/montáž dezinfektora C3 rozmer 1000 x 32 mm
3. Nastavenie integr. obvodov MIVA-UV:Premeraním 3 samostatných na sebe
nezávislých obvodov povolenej tolerancie DPS, zobrazovanie stavu na
techn. zar. a následné odosielanie stavu hlásenia, manuálne vyvolaním
rôznych stavov poruchy na techn. zariadení, pri zistení zmeny mimo
povolenej tolerancie prípadne poruche – výmena celého DPS
4. Validácia zariadenia MIVA-UV C3 – odborná revízia
5. Komplexná kontrola zariadenia: Manuálne, 6x vyvolaním poruchového a
stavu OK na technologickom zariadení.
6. Komplexná kontrola prvkov prívodu a výstupu vody /elektr. napájaných k
technol. zariadeniu MIVA-UV typ C3
7. Dezinfekčná časť/dezifektor MIVA-UV typ C3 - materiál
8. Silikónové tesnenie: rozmer 30x8,4 mm - materiál
9. Filtračná vložka BBRFM830DN100 - materiál
Spolu cena bez DPH
Cena bez DPH ......................... €
DPH 20 %................................. €
Cena spolu s DPH ................... €

Množstvo/
m.j.
3 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 hod.
1 hod.
3 ks
18 ks
1 ks

Cena v €
bez DPH

Príloha č. 3 k výzve č. ASM-398-3/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Predložené v rámci zákazky
„Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody“
V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní
Dolupodpísaný .........................................., ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
....................................., IČO: ................................, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:
......................................................................................................................................................
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ......................... dňa .......................
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 4 k výzve č. ASM-398-3/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodné meno uchádzača:
zastúpený
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „Ročná
kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody“ (ďalej
len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky
dňa ..............2019
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v
platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli
viesť k
zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

V ......................... dňa .......................
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

