
 

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-453-8/2014 
 
 

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 
 

„Vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy československého vojaka“ 

(Práce) 
 
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:   SK58 8180 0000 0070 0016 9713 
Kontaktná osoba:  Mgr. Andrea Vojtášová 
Telefón:   0906319007 
e-mail:   andrea.vojtasova@vhu.sk 

 
2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy československého 
vojaka pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle (československého 
ďalej len „čs.“) vrátane súvisiacich služieb, najmä doprava, vykládka, osadenie sochy 
a pod.  

 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

45262511-6  Kamenosochárstvo 

 

4. Zmluvný vzťah 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, uzavretá podľa § 536 
Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“).  

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

 
5. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je Vojenský historický ústav, Vojenské historické 
múzeum Múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 080 01 Svidník, Pamätník 
čs. armádneho zboru na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik, parcela 
č. 192).  

Socha čs. vojaka bude umiestnená na ploche NKP Dukelské bojisko, ktoré je zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1277. 

 

mailto:andrea.vojtasova@vhu.sk
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6. Termín plnenia predmetu zákazky 

Lehota dodania a osadenia prvého sadrového odliatku spevneného epoxidovou vrstvou 
je do: 15. september 2014 

 

Lehota odovzdania druhého sadrového odliatku na prípravu formy na vyhotovenie 
bronzového odliatku je do: 20. september 2014 

 

7. Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky 

Predmetom zákazky je vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy čs. vojaka pri 
Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Socha čs. 
vojaka oblečeného vo vojenskej rovnošate vzor 45 s prilbou v plnej poľnej výstroji, 
vrátane pušky vzor 24 so vztýčeným bodákom, bude umiestnená vo vnútri architektúry 
pamätníka, na vyvýšenom podstavci. Výška sochy bude 350 cm. Vojak s puškou bude 
stáť vzpriamene v pozore, v postoji na poctu zbraň, vzdávajúc česť padlým bojovníkom. 

 

Socha bude vernou kópiou pôvodnej Sochy čs. vojaka, ktorú vyhotovil v sadrovej makete 
český sochár Jan Adolf Vítek (1899 – 1950). Na základe známych archívnych 
dokumentov sa jej plánované odliatie do bronzu nepodarilo zrealizovať z dôvodu 
predčasnej smrti autora. Sadrová maketa Sochy čs. vojaka, odhalená pri Pamätníku 
čs. armádneho zboru na Dukle v októbri 1949, sa do súčasnosti nezachovala a ani jej 
torzá. Komunistický režim v roku 1951 sochu ako ideologicky nevhodnú odstránil z areálu 
pamätníka na Dukle. Z priestoru jej pôvodného vystavenia bola prevezená do vojenských 
kasárni v Prešove, kde bola s najväčšou pravdepodobnosťou zničená. 

 

- Vytvoriť umeleckú sochu, vernú kópiu pôvodnej sadrovej Sochy čs. vojaka osadenej 
ako súčasť Pamätníka čs. armádneho zboru na Dukle. 

- Sochu zhotoviť zo sochárskej hliny a spevniť kovovou konštrukciou. 

- Počas modelovania budú realizované odborné konzultácie s objednávateľom 
a pracovníkmi príslušného pamiatkového úradu. 

- Pred modelovaním sochy vo veľkosti 350 cm bude vyhotovený tretinový model. 

- Po odsúhlasení hlinenej sochy v skutočnej veľkosti budú následne vyhotovené dva 
sadrové odliatky. 

- Jeden sadrový odliatok bude spevnený epoxidovou vrstvou. 

- Spevnený sadrový odliatok bude povrchovo farebne upravený a osadený v mieste 
dodania predmetu zákazky. 

- Druhý sadrový odliatok bude slúžiť na prípravu formy na vyhotovenie bronzového 
odliatku. 

- Súčasťou prác je aj udržiavanie hlinenej sochy vo vlhkom stave až do odliatia sochy. 

- Počas prác musia byť všetky postupy prác pri vyhotovení sochy zdokumentované 
fotograficky a na videozáznam. 

- Verejný obstarávateľ (objednávateľ) považuje za sťažené podmienky pre spracovanie 
predmetu zákazky skutočnosť, že nie je k dispozícii dostatok dobovej dokumentácie 
pôvodnej sadrovej makety Sochy čs. vojaka osadenej ako súčasť Pamätníka čs. 
armádneho zboru na Dukle. 

 

Predmet zákazky, jeho materiálové a konštrukčné riešenie, musí byť realizovaný 
na vysokej kvalitatívnej úrovni, pri dodržaní parametrov zadania a technologických 
postupov.  
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Verejný obstarávateľ (objednávateľ) počas realizácie prác má právo kontrolovať 
vykonanie množstva a kvality prác a priebežne uchádzača (zhotoviteľa) upozorňovať 
na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. 

 

Verejný obstarávateľ (objednávateľ) za svojho zástupcu na výkon kontroly práce 
a na preberanie práce určí minimálne troch zamestnancov.  

 

V prípade, že pre výkon práce s dodaním sochy do miesta plnenia a jej osadením bude 
uchádzač (zhotoviteľ) 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.  

 

Počas vykonávania prác na pozemku verejného obstarávateľa (objednávateľa) uchádzač 
(zhotoviteľ) znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas 
realizácie prác je jej vlastníkom. Uchádzač (zhotoviteľ) počas vykonávania prác 
zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím osobám. 

 

Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný v prípade poškodenia zelene a okolitých drevín 
pri výkone prác uviesť ich do pôvodného stavu. 

 

Uchádzač (zhotoviteľ) je povinný akceptovať požiadavku verejného obstarávateľa 
(objednávateľa) na dôsledné upratanie pracoviska po ukončení prác. Uchádzač 
(zhotoviteľ) na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri 
realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný 
obstarávateľ (objednávateľ) na náklady uchádzača (zhotoviteľa) zabezpečiť poriadok 
a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 

 

Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t. j. potvrdením 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky a dodaní dokladov 
súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Nevyžaduje sa.  

 

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 22. mája 2014 do 15,00 hod., pričom 
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín 
podania ponuky na poštovú prepravu. 

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Vyhotovenie 
vernej kópie pôvodnej Sochy čs. vojaka – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené 
poštou alebo osobne na adresu:  

Vojenský historický ústav 

Sekretariát riaditeľa Vojenského historického ústavu 
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Krajná č. 27 

821 04 Bratislava 

 

12. Vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 EUR bez DPH/ 24 000,00 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.  

Uchádzač predloží kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, výpisu 
zo živnostenského registra, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle platných 
predpisov registrovaný. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo 
osvedčenej kópie dokladu nie staršej ako tri mesiace. 
 

14. Stanovenie ceny 

a) 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. 

b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy: 

Príloha č. 2 k tejto výzve – Cenová kalkulácia predmetu zákazky, 

Príloha č. 3  k tejto výzve - Návrh uchádzača na plnenie kritéria. 

Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača 
súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (najmä doprava do miesta plnenia 
predmetu zákazky, náklady na dopravné značenie a zábrany, vykládka, osadenie, 
úprava terénu v prípade poškodenia, ošetrenie drevín v prípade ich poškodenia 
a pod.). 

V prípade, ak uchádzač neocení niektorú z položiek v cenovej kalkulácii, verejný 
obstarávateľ má za to, že neocenené položky sú už zahrnuté v ostatných položkách.  

Cenová kalkulácia predmetu zákazky bude tvoriť prílohu zmluvy na realizáciu 
predmetu zákazky. 

c) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ponukovú cenu 
v eurách uvedie v zložení: 

cena bez DPH, 

sadzba DPH a výška DPH, 

cena vrátane DPH. 

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

e) Uchádzač (zhotoviteľ) v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky 
bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác, potrebných na úplné vykonanie predmetu 
zákazky. 

f) Lehota viazanosti ponúk je do 30. septembra 2014. 
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15. Požadované platobné a obchodné podmienky 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie predmetu zákazky. 

b) Lehota na dodanie predmetu zákazky po podpísaní zmluvy je do: 

- 15. septembra 2014 – pre dodanie a osadenie prvého sadrového odliatku 
    spevneného epoxidovou vrstvou, 

- 20. septembra 2014 – pre odovzdanie druhého sadrového odliatku na prípravu 
   formy na vyhotovenie bronzového odliatku. 

c) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi 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 zhotoviteľom. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok podpísaný 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. 

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 bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ 
faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na 
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti. 

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

i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 36 mesiacov odo dňa 
jeho prevzatia uvedeného v preberacom protokole.  

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

k) Zmluva 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 dopĺňa zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 
Vojenského historického ústavu zverejniť zmluvu ako aj faktúru vyplývajúcu 
zo zmluvy 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) Doklad o oprávnení podnikať, t. j. kópia výpisu z obchodného registra, resp. kópia 
výpisu zo živnostenského registra, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač 
v zmysle platných predpisov registrovaný. 

c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 3 k tejto výzve v jednom 
vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným 
zástupcom 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. 

d) Cenová kalkulácia podľa prílohy č. 2 k tejto výzve v jednom vyhotovení, podpísaná 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 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. 
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e) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči Sociálnej poisťovni vysporiadané všetky 
záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. 

f) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom 
v tejto výzve.  

 
17. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 

 
18. Ďalšie informácie 

a) Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania. 

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené 
v bode 16 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom 
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba 
alebo ako splnomocnený člen skupiny za  členov skupiny. 

f) S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na vykonanie práce - vyhotovenie 
modelu Sochy čs. vojaka pri Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle. 

 

19. Dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a) nebola predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, 

c) ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa, 

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

 
Bratislava, dňa 15. mája 2014 
 
 
 
 
 

 plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 
riaditeľ Vojenského historického ústavu 

 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Fotodokumentácia 
2. Kalkulácia ceny  
3. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
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          Príloha č. 1 výzvy 
          č.: VHÚ-453-8/2014 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 
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Príloha č. 2 výzvy 
č.: VHÚ-453-8/2014 

 
Cenová kalkulácia predmetu zákazky 

(doplní uchádzač) 
 

1. Obchodné meno uchádzača:  

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:  

3. Kontaktná osoba uchádzača:  

4. E-mail:  

5. Telefón:  

6. Predmet zákazky:  „Vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy čs. vojaka“ 

7. Záručné podmienky: 

8. Iné: 

 
Cenová kalkulácia 
(doplní uchádzač) 

 

P. č. Názov položky 
Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Merná 
jednotka 

Množstvo 
Cena spolu 

bez DPH s DPH 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Cena spolu:   

 
Prehlasujem, že uvedená práca spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené 
v bode 7 výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

 
 Dátum: 

 
 _______________________________ 

odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 
a podpis 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.  
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Príloha č. 3 výzvy 
č.: VHÚ-453-8/2014 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
(doplní uchádzač) 

 

1. Obchodné meno uchádzača:  

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:  

3. Kontaktná osoba uchádzača:  

4. E-mail:  

5. Telefón:  

6. Predmet zákazky:  „Vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy čs. vojaka“ 

 
 

Kritérium 

Vyplní uchádzač v EUR  

celková cena 
bez DPH 

výška 
DPH 

celková cena 
s DPH 

Cena za predmet zákazky celkom 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

Dátum: 
 
 

 _______________________________ 
odtlačok pečiatky, meno, priezvisko 

a podpis 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. 


