
Príloha č. 8a smernice č. VHÚ-620/2014 
 

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 

 
„Zabezpečenie OPaOS (revízie) EZ v objekte VHÚ Bratislava – B08.01.104-Objekt Krajná 

27“ 
(Služba) 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav  
Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 
Krajina:   Slovenská republika 
Štatutár:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. - riaditeľ   
IČO:    00802751 
DIČ:    2020879575 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   SK58 8180 0000 0070 0016 9713 
Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Kukumberg 
   e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk 
Telefón:   0960/319007  
Fax:         0960/319019  
 
2. Predmet zákazky: „Zabezpečenie OPaOS (revízie) elektrických zariadení (mimoriadnej 
revízie) bez bleskozvodu v objekte VHÚ Bratislava – B08.01.104-Objekt Krajná 27“ 
 
3. Spoločný slovník obstarávania: 71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, 
technickej analýzy a technického poradenstva 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (ďalej len 
„OPaOS EZ“) v budove Vojenského historického ústavu v Bratislave (B08.01.104-Objekt 
Krajná 27), t.j. zabezpečiť súbor činností na overenie bezpečnosti prevádzky EZ podľa zákona 
NR SR č. 124/2006, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009, súborom platných harmonizovaných 
technických noriem s EÚ a požiadaviek užívateľa nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť má 6. Podlaží. 
Na prízemí je inštalovaný hlavný rozvádzač RH, k ktorého sú napojené el. rozvody celého 
objektu. Hlavný rozvádzač RH je pripojený z hlavného rozvádzača trafostanice umiestnenej 
v objekte susediacej nehnuteľnosti káblom, ktorý nie je predmetom „revízie“ cez prípojkovú 
skrinku SP5. Pre rozvádzače na jednotlivých poschodiach objektu je vedené z rozvádzača RH 
stúpacie vedenie 4B x AY 35/48. Na každom podlaží sú celoplechové rozvádzače RO 1.3-RO 
1.6, z ktorých je napojené osvetlenie a zásuvkové okruhy jednotlivých podlaží. Jeden užívaný 
byt v zadnom trakte budovy má vlastný rozvádzač napojený tiež z hl. rozvádzača RH. V 
druhom pôvodnom byte je umiestnené riaditeľstvo VHA, ktorý má tiež vlastný rozvádzač. Na 
prízemí sú ďalej napojené z neho rozvádzače plynovej kotolne, plechového skladu a garáže na 
dvore (nie sú predmetom „revízie“). Novo inštalované a vybudované „zabezpečovacie 
systémy“ sú napojené na pôvodné EZ a majú samostatné OPaOS (revízie). Elektrická 
inštalácia v budove je urobená káblami na povrchu (nové), tiež pod omietkou (pôvodné) 



vodičmi AY, CY v PVC rúrkach a čiastočne aj v oceľových rúrkach pod omietkou i na 
povrchu. Svietidlá sú použité typové žiarivkové a žiarovkové. Správa o OPaOS EZ 
(jestvujúce kabelové rozvody) bola vykonaná v r. 2000 a odstránenie závad v r. 2003. 
Mimoriadna „revízia“ musí v primeranom čase zistiť reálny stav EZ v budove a navrhnúť 
opatrenia na odstránenie predpokladaných závad! 
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 
5. Zmluvný vzťah:  Objednávka, „revízna správa EZ“, faktúra, platobný príkaz na úhradu v 
ŠP. 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenský historický ústav 
 Krajná č.27 
 Bratislava. 
 
7. Termín dodania:   Neupresnený – dĺžka realizácie je jedným z kritérií hodnotenia! 
  
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 20. októbra 2014 
8.1. Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť          
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:  
         a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 6 tejto výzvy),  
         b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 
         c) označenie:     „VO- neotvárať“ 
         d) heslo:   „OPaOS VHÚ BA“ 
8.2. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 
a) poštou:  Vojenský historický ústav  
                 Krajná 27  
                 821 04 Bratislava 
b) osobne (kuriér) v pracovné dni od 8,00 h - 15,30 h:  

     Vojenský historický ústav  
                 Krajná 27  
                 821 04 Bratislava 
8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  20. októbra 2014 o 12,00 h 
8.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa 21. októbra 2014 o 14,00 h 
Na otváranie obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili cenovú 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača 
preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným 
hodnoverným dokladom. 
Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste:  Vojenský historický ústav 
      Krajná 27,                       
                                                                    821 04 Bratislava 
      I. poschodie, miestnosť č.113b 
 
9. Vyhodnotenie ponúk 
Predpokladaná cena zákazky: 3 333, 34 € bez DPH (4 000,00 € vrátane DPH) 
Hodnotená bude celková zmluvná cena s DPH a dĺžka realizácie „revízií“. Komisia pridelí 
poradie podľa „váhovosti“ kritérií, t.j. cena-75 % a dĺžka realizácie-25 %. Úspešným (prvým) 
sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude mať celkovú zmluvnú cenu s DPH 
a dĺžku realizácie najlepšie umiestnenú v dvoch hodnotiacich tabuľkách. 



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. 
 
10. Podmienky účasti 
10.1. Doklad o oprávnení podnikať(s predmetom činnosti súvisiacimi na vykonanie 
požadovaných služieb)  - napr. výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.           
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. 
Úspešný uchádzač pred schválením objednávky predloží aktuálny doklad a to originál 
alebo jeho úradne overenú fotokópiu. 
10.2.   Doklad o odbornej spôsobilosti na vykonanie OPaOS EZ (revízie EZ).  
 
11. Obsah ponuky 
11.1. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy. 
11.2. Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 9 a s opisom podľa bodu 4 tejto výzvy. 
11.3. Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve. 
Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom           
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača! 
 
12. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky 
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovené 
a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 
Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v €. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní  na túto 
skutočnosť v ponuke! 
13. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky 
Obchodné podmienky sú ponúknuté a dohodnuté obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne 
v príslušnom obchodnom odvetví. Objednávka s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore 
s týmito obchodnými podmienkami. 
14. Kritérium na hodnotenie ponúk 
Celková zmluvná cena s DPH (konečná cena) a dĺžka realizácie „revízie“. 
15. Ďalšie informácie  
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9                
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné podať žiadosť 
o nápravu ani námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
15.2. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.    
Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude 
uskutočňovať elektronicky (emailom) a poštou. 
15.3. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený 
výsledok vyhodnocovania ponúk elektronicky (emailom). 
15.4. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná objednávka v súlade s cenovou ponukou. 
15.5. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky                
si  uchádzači hradia v plnej výške. 
16. Dôvody zrušenia zadávania zákazky  
16.1. Nebola predložená ani jedna ponuka.  
16.2. Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy.  
16.3. Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa. 



16.4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                           Ing. Štefan Kukumberg, v.r. 
                                                                     ......................................................... 
                                                   Osoba poverená riaditeľom VHÚ k obstaraniu danej zákazky  
 
 
 
V Bratislave, dňa 10. októbra 2014 
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