
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Číslo: VHÚ-349-10/2013-VO 
Riadenie projektu / externý manažment (zákazka s nízkou hodnotou) 

 

 
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: Mgr. Peter Kralčák, peter.kralcak@vhu.sk 
 

 
Názov predmetu zákazky:
 

 „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ 

Vymedzenie predmetu zákazky:

 

  Predmetom zabezpečenia podpornej aktivity „Riadenie projektu – externý 
manažment“ 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 
finančného, projektového riadenia a monitoringu projektu žiadateľa Vojenský historický ústav (ďalej len VHÚ) 
počas celej doby jeho realizácie. Uchádzač predloží podrobnejšiu kalkuláciu ceny ponuky podľa jednotlivých 
požadovaných činností. Externý manažment bude v súlade s pokynmi VHÚ a relevantnými dokumentmi 
zabezpečovať spracovávanie a predkladanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, komunikáciu so 
SORO/RO, spracovanie  záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti o platbu v požadovanom 
počte vyhotovení vrátane elektronickej verzie. 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 bude externý manažment 
vykonávať  ako dodávku služby  technickými a personálnymi kapacitami potrebnými na riadne zabezpečenie 
podpornej aktivity. Predpokladaný harmonogram realizácie je od 02/2013 – do 03/2015.    

Miesto poskytnutia služby/ dodania tovaru: Bratislava 

Predpokladaná hodnota zákazky podľa vykonaného prieskumu trhu: 9 900 Eur bez DPH  

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

Uchádzač zašle  cenovú ponuku na e-mail: 

Pokyny na predloženie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: 

peter.kralcak@vhu.sk. Do predmetu e-mailu uvedie označenie 
„Cenová ponuka -  Riadenie projektu/externý manažment“, pričom v tele e-mailu uvedie cenovú ponuku 
v nasledovnom znení:  
 
„Cenová ponuka našej spoločnosti na zabezpečenie podpornej aktivity „Riadenie projektu – externý manažment“  
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 
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Lehota na predloženie cenových ponúk:
 

   do 15. 07. 2013, 14:00 hod.  

 
Kritérium a spôsob na vyhodnotenie ponúk:

 

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

 
Vypracoval: Mgr. Peter Kralčák  
 
Miesto a dátum: V Bratislave, 28.06.2013  
 
 


