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Vestník č. 84/2012 - 1.5.2012 
   Druh zákazky: Stavebné práce. 
 

 ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Vojenský historický ústav  
IČO: 00802751  
Poštová adresa: Krajná 27  
PSČ: 82104  
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): 82104 Bratislava, Krajná 27  
Kontaktná osoba: Dr. Anton Vajda  
Mobil: +421 903659884  
Telefón: +421 248207701  
Fax: +421 248207719  
E-mail: anton.vajda@vhu.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vhu.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.vhu.sk  

 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach). 

 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov 

 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. a). 
 

 ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky 
Sanácia pamätníka ČSA na Dukle 

II.1.2. 
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
a) Stavebné práce. 

a) Stavebné práce 

 
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Národná kultúrna pamiatka - 
Pamätník Československej armády - k.ú.Vyšný Komárník, areál Dukla 

b) Tovary 
c) Služby 

 NUTS kód: 

  SK041. 
 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 

Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov: úpravy povrchov, 
výplne, zemné práce, hydroizolačné práce, povlakové krytiny, vybudovanie drenáže ,izolácie 
proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné, obklady z kameňa, dokončovacie práce. 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet 



Hlavný slovník: 45212314-0. 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
  II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Rozpätie hodnôt. 

 Od: 0,0000 Do: 42000,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy). 

 Hodnota: 60 

 Začatie:  

 Ukončenie:  
 

 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1. Podmienky účasti 
III.1.1. Osobné postavenie 

 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 
1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 26 
ods. 2, resp. ods. 3 a 4, alebo potvrdením úradu o zapísaní v zozname podnikateľov podľa § 
128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené doklady sa predkladajú v origináloch 
alebo v úradne osvedčených kópiách. Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účastí týkajúcich 
sa osobného postavenia vyžaduje zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účastí: 
Uchádzač musí splniť podmienky účastí v zmysle § 27 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 
nasledovne: písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač 
otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch 
kalendárnych rokov ( 2009, 2010 a 2011). Dátum vydania dokladu nesmie byt starší ako tri 
mesiace ku dnu lehoty na predkladanie ponúk. Vo vyjadrení musí byt uvedené, že zostatok na 
úcte uchádzača nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru 
dodržuje splátkový kalendár, uchádzač nemá blokáciu úctu v súvislosti s exekučným konaním. 
Uvedený doklad sa predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii. Odôvodnenie: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je 
potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač o účasť vo verejnom obstarávaní musí predložiť nasledovné doklady, ktorými splní 
podmienky účasti v zmysle § 28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní: písm. b) - Zoznam 
stavebných prác uskutočnených na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkoch za 
predchádzajúcich päť rokov (2007, 2008, 2009, 2010 a 2011) doplneným potvrdeniami o 
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, lehôt uskutočnených prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom - bol verejný 
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný 
obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak 
to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. Zoznam musí obsahovať aj 
kontaktné osoby odberateľa s uvedením jej mena, priezviska a telefónneho čísla, u ktorej si 
možno overiť údaje. Zoznam bude opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho 
zástupcu (zástupcov) uchádzača. Podmienkou verejného obstarávateľa je, že v predloženom 
zozname stavebných prác musí za každý rok byt súhrn cien vo výške minimálne 30 000,- € 
bez DPH, pričom minimálne dve zákazky za celé päťročné obdobie budú zodpovedať 



rovnakému alebo podobnému predmetu zákazky (JKSO). Odôvodnenie: Vzhľadom na rozsah 
a predpokladanú hodnotu stavebných prác je potrebné preukázať, že uchádzač má skúsenosti s 
realizáciou podobného predmetu zákazky, čím si verejný obstarávateľ overí jeho technické 
schopnosti a odbornú spôsobilosť. písm. c) - Údaje o technikoch, ktorí sú zodpovední za 
kvalitu predmetu zmluvy - doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona c. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou 
osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto 
činnosť). Odôvodnenie: Vzhľadom na charakter stavebných prác je potrebné preukázať, že 
uchádzač disponuje odborne spôsobilou osobou stavbyvedúcim, ktorý musí zabezpečiť 
vedenie stavby v zmysle stavebného zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 28 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo 
odbornej spôsobilosti. 

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 Nie. 
 

 ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

  IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
VHÚ-261-3/2012 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

 Dátum: 21. 5. 2012. Čas: 15.00 h.  

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 5. 6. 2012. Čas: 15.00 h.  
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 6. 6. 2012. Čas: 10.00 h.  

 Miesto: Krajná 27, Bratislava 

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní 
ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa 
môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača. Na otváraní obálok s ponukami môže byt uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

 

 ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. 
 
Dátum odoslania tejto výzvy 
27. 4. 2012 
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