
 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Riadenie projektu / Publicita a informovanosť 
Číslo: VHÚ-220-2/2013-VO 
 
 

 
Identifikačné údaje zadávateľa: 

Názov:               Vojenský historický ústav (VHÚ) 
Právna forma:     Rozpočtová organizácia - 321 
IČO:       00802751 
Sídlo žiadateľa:     Krajná 27, 821 04 Bratislava – Ružinov 
Kontaktná osoba:   Imrich Purdek, purdeki@mod.gov.sk 
 

 
Názov predmetu zákazky:
 

 „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ 

Vymedzenie predmetu zákazky:  Predmetom zabezpečenia podpornej aktivity „Riadenie 
projektu – publicita a informovanosť“ v rámci OPIS, Prioritná os 2, Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia 
obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie 
systémov jeho získavania, spracovania a ochrany bude zabezpečenie publicity 
a informovanosti projektu. Zabezpečovateľ informovanosti a publicity bude v súlade 
s pokynmi VHÚ a relevantnými dokumentmi zabezpečovať všetky aktivity zadefinované 
v predmetnom projekte zamerané na informovanosť a publicitu, a to predovšetkým výrobu 
a umiestnenie informačnej tabule o projekte v zmysle Manuálu pre publicitu a 
informovanosť OPIS, výrobu a umiestnenie pamätnej tabule v zmysle Manuálu pre 
publicitu a informovanosť OPIS. Zároveň zabezpečovateľ Publicity a informovanosti 
zabezpečí prezentáciu projektu a jeho propagáciu prostredníctvom webového portálu 
žiadateľa, počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP (to znamená, ešte pred začatím 
realizácie aktivít) bude mať povinnosť umiestniť trvalú informáciu o projekte na svojej 
webovej stránke, na začiatku a v priebehu realizácie aktivít dopĺňať aktuality a priebežné 
správy o realizácii projektu ako i vydanie tlačovej správy, ktorá by mala obsahovať 
informácie o projekte, ktorý sa plánuje realizovať. Bude taktiež potrebné zabezpečiť 
označenie komunikačno-technologickej infraštruktúry nálepkami, vydať a rozdistribuovať 
minimálne jeden tlačený informačný materiál v rozsahu 6 strán formátu DL v náklade 1000 
ks. Po ukončení realizácie projektu bude potrebné vydať tlačovú správu s informáciami o 
výsledkoch projektu a zabezpečiť zdokumentovanie uvedených aktivít. Predmetom 
zabezpečenia aktivity bude taktiež zabezpečenie odborných konzultácií počas realizácie 
projektu a vykonávanie všetkých relevantných aktivít, ktoré zabezpečia jeho úspešnú 
implementáciu a úspešné dočerpanie NFP. Uvedené aktivity budú zabezpečené  ako 
dodávka služby technickými a personálnymi kapacitami potrebnými na riadne 
zabezpečenie podpornej aktivity. Predpokladaná doba realizácie projektu je 24 mesiacov. 
Predpokladaný harmonogram realizácie je v dĺžke 30 mesiacov  – od 03/2013 – do 
03/2015. 

Miesto poskytnutia služby/ dodania tovaru: Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500 € bez DPH (11 400 € s DPH)  



 
Rozdelenie na časti: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Variantné 
riešenie sa neumožňuje. 

Uchádzač zašle  cenovú ponuku na e-mail: purdeki@mod.gov.sk. Do predmetu e-mailu 
uvedie označenie „Cenová ponuka -  Riadenie projektu/Publicita a 
informovanosť“, pričom v tele e-mailu uvedie cenovú ponuku v nasledovnom znení: 

Pokyny na predloženie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: 

 
„Cenová ponuka našej spoločnosti na zabezpečenie podpornej aktivity „Riadenie projektu 
– Publicita a informovanosť“  pre projekt „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ je  
............,- EUR celkom vrátane DPH. 
 
Potenciálny uchádzač/ 
dodávateľ 
(obchodné meno, adresa 
sídla alebo miesta 
podnikania)  

Cena 
(v EUR)  
bez DPH 

Cena 
(v EUR)  
s DPH 

Kontaktná 
osoba, 
telefón 

 
 

   

 
Súčasťou ponuky musí byť aj doklad o oprávnení poskytovať službu podľa § 26 ods. 
1 písm. f. alebo doklad podľa § 128 ods. 1. zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
Lehota na predloženie cenových ponúk:
 

   do 30.3.2013, 12:00 hod.  

 
Kritérium a spôsob na vyhodnotenie ponúk:

 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
je najnižšia cena, t.j. cena  v EUR vrátane DPH. 

 
Vypracoval: Dr. Imrich Purdek 
 
Miesto a  dátum: V Bratislave, 11. 03. 2013 

http://www.vhu.sk/index.php?ID=581�

