
Výzva  
Zákazka s nízkou hodnotou  

podľa § 102 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 
Oprava bleskozvodu  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici č.1 
975 56 Banská Bystrica 
IČO: 00606979 
DIČ: 2021085759 
Telefón: 048/ 4367 788  
Fax:      048/ 4367 701 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Villim 
 

2. Predmet zákazky: 
 Oprava bleskozvodu z dôvodu závad a rozporov jestvujúcej bleskozvodovej sústavy 
objektu a uzemnenia budovy mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Banskej Bystrici voči STN 34 1390 a STN EN 62305 vrátane východiskovej OP 
v zmysle STN 33 1500/Z1, STN 33 2000-6, STN 34 1391+Z3 podľa projektovej 
dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. 

 
3.  Postup zadávania a cena:  

3.1. Zákazka s nízkou hodnotou. 
3.2. Predpokladaná cena: 4 992,07 € bez DPH. 
 

4. Zmluva:  
4.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo. 
4.2. Termín ukončenia prác: do 15. 12. 2011 
 

5. Miesto dodania predmetu obstarania: 
Cesta k nemocnici 25, Banská Bystrica 
 

6. Spoločný slovník Obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 45312310-3 – Práce na ochrane pred bleskom 
 

7. Možnosť predloženia ponuky na:  
Ponuku je možné predložiť  na  predmet obstarávania podľa požadovanej špecifikácii 
v bode 2. 

 
8. Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
9.  Poskytovanie súťažných podkladov: 

Súťažné podklady si záujemca  môže písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa  
uvedenej v  bode 1. / pokiaľ ich neprijal  spolu s výzvou /. Súťažné podklady sa budú 
vydávať v pracovných dňoch od 24.10.2011 do 31.10.2011 v pracovnom čase od 08:00 do 
15:30 hod. Spôsob prevzatia súťažných podkladov – osobné prevzatie a zaslanie poštou.  

 
10.  Úhrada za súťažné podklady: 

Nevyžaduje sa. 



 
 
11. Uplynutie lehoty na predloženie cenových ponúk: 

7. novembra  2011 do 14.00 hod. 
Ponuky sa doručia na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
12.Otváranie obálok s cenovými ponukami: 

Otváranie obálok s ponukami bude dňa  08.11.2011 o 10.00 hod. na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v kancelárii  č.20 na 2. poschodí v 1.budove 
bez účasti uchádzačov. 
 

13.Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania sa bude financovať z bežných  výdavkov štátneho rozpočtu 
prideleného RÚVZ BB na rok 2011,  na základe faktúry,  po zrealizovaní dodávky. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov:  

14.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby /originál alebo overená kópia nie staršia ako 3  mesiace / . Tento doklad 
môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 
133 zák. č. 25/2006 Z. z. 

14.2. Finančné a ekonomické postavenie: 
Neuplatňuje sa. 

14.3. Technická a odborná spôsobilosť: 
Kópie dokladov o odbornej spôsobilosti (Kópia oprávnenia na montáž a revíziu 
bleskozvodu v zmysle § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z.. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). 

 
Ponuka uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti nebude vyhodnocovaná.   
 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

  Najnižšia cena s DPH v EUR. 
 
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2011. 
 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky ak: 
 

a.)    nebola predložená žiadna ponuka, 
b.)    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 
c.)    ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy, 
d.)   zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 
 

Dátum:  24.10.2011                                             
 

Ing. Ján V i l l i m, v.r.        
vedúci odboru rozpočtu a ekonomiky 

 
 


