
 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
B r a t i s l a v a 

Krajná 27, PSČ 821 04  B r a t i s l a v a 
tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk 

 
č.: VHÚ-276-3/2014 

VÝZVA  
na predloženie cenovej ponuky 

 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 
 

„Výrub a likvidácia drevín“ 

(Služba) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ministerstvo obrany – Vojenský historický ústav 
Sídlo:   Krajná č. 27, 821 04 Bratislava 
Krajina:   Slovenská republika 
Štatutár:   plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 
    riaditeľ Vojenského historického ústavu 
IČO:   00802751 
DIČ:   2020879575 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000164314/8180  
Kontaktná osoba:  Mgr. Andrea Vojtášová 
Telefón:   0906319007 
e-mail:   andrea.vojtasova@vhu.sk 

 
2. Predmet zákazky 

Výrub a likvidácia drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku. 
 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

77200000-2  Lesnícke služby 
 
4. Zmluvný vzťah 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na poskytnutie služby výrubu 
a likvidácie drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku.  

b) Vymedzenie základných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 
zákazky je v bode 15 tejto výzvy.  

 
5. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Miestom plnenia predmetu zákazky je Vojenský historický ústav, Vojenské historické 
múzeum Múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 080 01 Svidník. 

 
6. Termín plnenia predmetu zákazky 

Výrub drevín do 31. marca 2014 a likvidácia drevín do 5 dní po výrube drevín. 
 
7. Podrobný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je výrub a likvidácia drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády 
vo Svidníku v zmysle rozhodnutia o výrube mimolesných drevín, ktoré vydalo mesto 

http://www.vhu.sk/�
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Svidník pod č. 161-358/2014 dňa 19. februára 2014, ktoré je dodávateľ v plnej miere 
povinný rešpektovať.  
 

Dreviny určené na výrub sa nachádzajú na pozemku parc. č. KN-C 568/1, 568/5, 565 
v kat. území Svidník, v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku.  
 

 Stromy sú vyznačené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nezmazateľným 
farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm 
na zemou.  
 

 Dreviny určené na výrub v počte 39 stromov a 50 m2 kroviny sú podrobne uvedené 
v prílohe č. 1 tejto výzvy.  
 

 V prípade, že pre výkon práce bude dodávateľ zasahovať alebo obmedzovať 
dopravu, je povinný si zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácií. Náklady 
na dopravné značenie, zábrany, príp. obchádzky musí mať dodávateľ zahrnuté do ceny 
za predmet zákazky.  
 

 V prípade potreby dodávateľ zabezpečí, po dohode so zástupcom verejného 
obstarávateľa, vypnutie elektriny počas realizácie výrubu. Náklady spojené s touto 
činnosťou musia byť zahrnuté v cene za predmet zákazky. Dodávateľ zodpovedá 
za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené 
pri výkone služby a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 
 

 Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej bezpečnosti. Dodávateľ zodpovedá za to, že pracovníci vykonávajúci 
výrub a likvidáciu drevín budú disponovať dokladmi o absolvovaní predpísaných školení 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazmi 
spôsobilosti na výkon vybraných činností.  
 

 Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa 
na pracovisku. 
 

 Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Dodávateľ zodpovedá 
za čistotu komunikácií, po ktorých sa bude odvážať odpad alebo iný materiál potrebný 
na vykonanie služby. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho činnosti, o čom predloží objednávateľovi doklad.  
 

 Počas vykonávania služby na pozemku a vecí objednávateľa dodávateľ znáša 
nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas realizácie služby je jej 
vlastníkom. Dodávateľ počas vykonávania služby zodpovedá aj za škody spôsobené voči 
tretím osobám. 
 

 Dodávateľ je povinný v prípade poškodenia zelene pri výkone služby uviesť ich 
do pôvodného stavu. 
 

 Dodávateľ je povinný v prípade poškodenia okolitých drevín pri výkone služby 
zabezpečiť ich odborné ošetrenie. 
 

 Objednávateľ počas realizácie služby má právo kontrolovať vykonanie množstva 
a kvality služieb a priebežne dodávateľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou 
na ich odstránenie v primeranej lehote. 
 Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania služby po výrube 
drevín určuje zamestnanca Michal Jacura, tel.: 054/7521398. 
 

 Dodávateľ drevnú hmotu (kmene stromov) rozpíli, prepraví na požadované miestna 
likvidáciu, vyčistí a vyprázdni plochy od vyrúbanej drevnej hmoty najneskôr do 5 dní 
po výrube.  



8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 
a) Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta. 
b) Obhliadka miesta sa uskutoční 19. marca 2014, areál Mo VHM Svidník, Bardejovská 

14, 089 01 Svidník. 
c) Záujemca si dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky minimálne 

jeden deň vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Michal Jacura, tel.: 054/7521398, 
elektronická pošta: mjacura@gmail.com. 

d) Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky znáša uchádzač. 
 
9. Možnosť čiastkového plnenia predmetu zákazky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

10. Variantné riešenie 
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

11. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky 
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 21. marca 2014 do 12,00 hod., pričom 

rozhodujúci je termín doručenia, nie termín podania na poštovú prepravu. 
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Výrub 

a likvidácia drevín – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne 
na adresu: 
Vojenský historický ústav 
Oddelenie logistického zabezpečenia a služieb 
Krajná č. 27 
821 04 Bratislava 

 
12. Vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3.333,33 EUR bez DPH (4.000,- EUR s DPH). 
Hodnotená bude len celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH. Komisia pridelí 
poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého 
vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu predmetu zákazky v EUR 
s DPH.  
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude 
prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž. 
 

13. Podmienky účasti 
Doklady požadované verejným obstarávateľom, ktorými uchádzač preukáže odbornú 
spôsobilosť k plneniu predmetu zákazky, sú podmienkou účasti v použitom postupe 
zadávania zákazky. Uvedené doklady uchádzač predloží nasledovne: 
a) kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, výpisu zo živnostenského registra, 

resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle platných predpisov registrovaný, 
b) kópia dokladu - príslušného oprávnenia o nakladaní s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch – zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. 
Aktuálny výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iného 
registra, v ktorom je uchádzač v zmysle platných predpisov registrovaný, nie starší ako tri 
mesiace predloží úspešný uchádzač po oznámení úspešnosti. 



14. Stanovenie ceny 
c) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa 
tejto výzvy. 

d) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 2 a č. 3 k tejto výzve – kalkulácia 
ceny a návrh uchádzača na plnenie kritéria. Ponuková cena musí byť stanovená 
vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky 
(najmä doprava do a z miesta plnenia predmetu zákazky, náklady na dopravné 
značenie a zábrany, vypnutie elektriny, úprava terénu v prípade poškodenia, 
ošetrenie drevín v prípade ich poškodenia a pod.). 

e) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň 
uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

f) Cenová ponuka je platná do 30. apríla 2014. 
 
15. Požadované platobné a obchodné podmienky: 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky. 
b) Lehota na dodanie predmetu zákazky po doručení objednávky je do 31. marca 2014 

na výrub drevín a 5 dní na likvidáciu drevín po vykonaní výrubu drevín. 
c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. 
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí  

celého predmetu zákazky, na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Súčasťou 
faktúry budú preberacie protokoly, podpísané zodpovednými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu alebo obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ 
je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa 
charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo 
novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti. 

h) Predmet objednávky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, 
t. j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky.  

i) Pri zodpovednosti za vady, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

j) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť 
Vojenského historického ústavu zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu 
z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu. 

 
16. Obsah ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. 



b) Doklady poZadovan6 verejnfm obstar6vatetom podta bodu 13 teito vfzvy - splnenie
podmienok ficasti.

c) Kalkul6cia ceny podta prflohy t.2 a nivrh uch6dzada na plnenie krit6ria podta prilohy
6. 3 k tejto rnizve v jednom vyhotoveni, podpisan6 uchidzaiom, jeho Statut6mym
org6nom alebo infm z5stupcom uch6dzada, ktoqf je opr6vnen! konaf v mene
ucn6Ozaca v z6vfrzkovfch vztahoch v srilade s dokladom o opr6vneni podnikat, t. j.
podta toho, ldo za uchidzada kon6 navonok.

d) Cenov6 ponuka nesmie obsahovat iiadne obmedzenia alebo rnihrady, ktor6
sf v rozpore s poiiadavkami a podmienkami uvedenfmi vereinlim obstardvatefom
v tejto vfzve.

17. Krit6rium na hodnotenie pon6k:

Jedinfm krit6riom na vyhodnotenie ponrik je najnii$ia cena celkom za predmet z6kazky
v EUR s DPH.

18. DaEie inform{cie
a) Vietky n6klady a vfdavky, spojen6 s pripravou a predlo2enim ponuky, zn65a

uchddzad bez ak6hokofuek finandn6ho n6roku voii verejn6mu obstarSvatefovi.

b) Ponuky doru6en6 na adresu verejn6ho obstiar6vatela a predloZen6 v lehote
na piedkladanie ponrik sa uch6dzaiom nevracajri. Zost6vajri ako s06ast
dokument6cie tohto verejn6ho obstar6vania.

c) Ponuka predloZend uch6dzadom musi obsahovat doklady a dokumenty uveden6
v bode 16 teito vfzW a musi byt vyhotoven6 v pisomnej forme, a to pisacim strojom

alebo tladiarenskf m rnistupnf m zariaden im vf poc{ovej techniky.

Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku.

d) Kad:di uclr6dzad m6Ze predloiit iba jednu ponuku, bud samostatne sdm za eeba
alebo ako splnomocnen! 6len skupiny za Clenov skupiny.

e) 0spe5n6mu uclr6dzaiovi bude zaslan6 objedn6vka na vykonanie sluiby.

19. DOvod na zruSenie pouZit€ho postupu zad{vania zflkazky

Verejnf obstar6vatef m6Ze zru5if pouiitf postup zaddvania z6kazky, ak:

a) nebola predloiend anijedna ponuka,

b) ani jeden uchddza6 nesplnil podmienky qfzvy,

c) anijedna z predloZenfch ponfk nevyhovuje poZiadavk6m verejn6ho obstardvatefa,

d) zmenilisa okolnosti, za ktonich bola rnftva zverejnen6.

Bratislava, dfia 17. marca 2014

plk. Mgr.
riaditef Voje

Prilohy:
1. Taznam drevln na vfrub a likviddciu
2, Kalkulfcia ceny
3. N6vrh kriteria na vyhodnotenie ponuk



          Príloha č. 1 výzvy 
          č.: VHÚ-276-3/2014 
 
 

Zoznam drevín na výrub a likvidáciu 
 
 
 
Lokalita Druh Slovensky Obvod v cm Množstvo 

Prístupová cesta 
k pamätníku (pravá strana) Smrek 

173, 190, 185, 100, 163, 
195, 198, 173, 144, 185, 
165 

11 ks 

 

Prístupová cesta 
k pamätníku (ľavá strana) Smrek 

165, 145, 145, 190, 170, 
140, 163, 177, 171, 220, 
222 

11 ks 

 
Rekonštrukcia pravého 
oporného múra Javor 112 1 ks 

 Tuja - 10 ks 
 
Ľavý oporný múr Tuja -  3 ks 
 
Za garážami Vŕba biela 135 1 ks 
 Lipa 110, 162 2 ks 

 
Areál pamätníka Sovietskej 
armády  

Kroviny (náletové 
dreviny) - 50 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 výzvy 
č.: VHÚ-276-3/2014 

 
 

Kalkulácia ceny 
„Výrub a likvidácia drevín“ 

 
 
Cena je stanovená v eurách bez DPH a eurách s DPH podľa bodu 14 výzvy na predloženie 
cenovej ponuky nasledovne:  

 
 

služba 
Merná 

jednotka 
(MJ) 

Množstvo 
Cena/MJ 

v EUR 
bez DPH 

SPOLU 
(množstvo x 

cena/MJ v EUR 
bez DPH) 

Výrub drevín ks 39   

Vyrezanie krovín m2 50   

Odstránenie pňov po 
vyrúbaných drevinách 
a odstránenie koreňov 
krovín 

    

Odvoz biologického 
materiálu na skládku      

Úprava terénu po 
vykonanom výrube 
drevín a krovín 

    

SPOLU v EUR bez DPH  

20 % DPH  

CELKOM v EUR s DPH  

 
Prehlasujem, že uvedená služba spĺňa požiadavky vyhlasovateľa uvedené v bode 7 výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 
 
Dátum: 
 
 

 _______________________________ 
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

a podpis štatutárneho zástupcu 
uchádzača*) 

 
*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. 

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

 



Príloha č. 3 výzvy 
č.: VHÚ-276-3/2014 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
 

1. Obchodné meno uchádzača:  
 

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:  
 

3. Kontaktná osoba uchádzača:  
 

4. E-mail:  
 

5. Telefón:  
 

6. Predmet zákazky:  „Výrub a likvidácia drevín“ 
 
 
 

Kritérium 
Vyplní uchádzač v EUR  

bez DPH DPH s DPH 

Cena za predmet zákazky celkom 
 

 
   

 
 
 
 
 
Dátum: 
 
 

 _______________________________ 
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

a podpis štatutárneho zástupcu 
uchádzača*) 

 
 
 
*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. 

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 


