
 

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 

 

k č. p.: VHÚ-892/2014   

  

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 

 

„Oprava klampiarskych prvkov – Objekt B08.12.001-Kasárne SNP v Piešťanoch“ 

(Stavebné práce) 

___________________________________________________________________________ 

 

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: „Oprava klampiarskych prvkov – Objekt B08.12.001-Kasárne SNP v 

Piešťanoch“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania: 45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových 

žľabov 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

- Demontáž porušených (prehrdzavených) klampiarskych prvkov na budovách. 

- Výroba nových klampiarskych prvkov. 

- Montáž klampiarskych prvkov a montáž odkvapových žľabov. 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. Zmluvný vzťah:  Objednávka. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie 

Piešťany, Orviská cesta LDS F-6. 

 

7. Termín dodania:   Do 5 dní od podpísania objednávky.                 

  

http://www.vhu.sk/


8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

8.1. Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť          

uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:  

         a) adresa verejného obstarávateľa,  

         b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

           c) označenie:     „VO – neotvárať“ 

         d) heslo:   „Klampiarske práce – Kasárne SNP Piešťany“ 

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 hod do 15,30 h:  

     Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  15.12.2014 o 12,00 hod. 

8.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa 15.12.2014 o 14,00hod. 

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: 3.500,00 € bez DPH (4.200, - € vrátane DPH) 

Hodnotená bude celková zmluvná cena s DPH a doba realizácie v dňoch. Komisia pridelí 

poradie v troch tabuľkách od najlepšieho po najhoršieho. Úspešným (prvým) sa stane ten 

uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude najlepšia vo všetkých dvoch kritériách. 

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 prác)  - 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 podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad a to originál alebo 

jeho úradne overenú fotokópiu. 

11. Obsah ponuky 

11.1. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy. 

11.2. Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy 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. 



Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve. 

Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní           

na túto skutočnosť v ponuke! 

13. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky 

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve. Objednávka pre 

úspešného uchádzača nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

1. Celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 

2. Doba realizácie v dňoch. 

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. 

15.4. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka (Príloha č. 2 k výzve). 

15.6. Obhliadka: Záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska tak, aby si sám 

overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania 

ponuky. Obhliadka sa uskutoční podľa telefonického dohovoru na tel.č. 0903/820454 

(Ing.Miroslav Mihálik) v období od 10.12.2014 do  15.12.2014.  
15.7. 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 

                                                                                  ............................................. 

                                                            Vedúci oddelenia logistického zabezpečenia a služieb  

                                                                                                   v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Príloha č.1 k výzve  č. VHÚ-892/2014 

 



                     
 

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A DODÁVOK 
na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku 

„Oprava klampiarskych prvkov – Objekt B08.12.001-Kasárne SNP v Piešťanoch“ 
Spracovať z databáz orientačných jednotkových cien dostupných na trhu, spracúvaných a vydávaných napr. firmami CENEKON, 

ODIS, KROS, ÚEOS-Komercia, RTS-Slovakia a pod.:  
 

Por. 

čís. 

Špecifikácia rozsahu prác a dodávok  

 

Množstvo 

( MJ) 

Jednotková cena  

v €   
bez DPH 

Cena spolu  

v € 
bez DPH 

 764-Konštrukcie klampiarske €   

1...  
 

  

  €   

1...  
 

  

  €   

1...  
 

  

  €   

1...  
 

  

 Ostatné súvisiace stavebné práce  €   

                                                               
Celková cena bez DPH  

DPH 20%  

Celková cena s DPH  
 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, pomocný 

materiál a práce). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude 

považovať ponúknutú cenu za konečnú! 

 

                                                                         ................................................................. 

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky č. VHÚ-892/2014 zo dňa 

10.12.2014 

Kontaktné údaje / ........................................... 

                              e-mail .................................... 

                                                                         ................................................................. 

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

Poznámka: zmluvu uchádzač v rámci cenovej ponuky nepredkladá! 

 

 

 

 

 



Obchodné podmienky- príloha č.2 k výzve č. VHÚ-892/2014 

 

 

 

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  

 OBJEDNÁVKA č.: VHÚ-248-..../2014       

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

V Bratislave dňa:  ...12.2014  

 

IČO: 00802751 
 

DIČ: 2020879575 
 

Bankové spojenie: 
 

Štátna pokladnica 

Radlinského 32 

810 05 Bratislava 
 

č. účtu: SK58 8180 0000 0070 0016 9713 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
 

 

 

 

IČO:  
 

DIČ:  
 

IČ DPH:  

 

Faktúru zašlite na adresu: 

Vojenský historický ústav,  

Krajná 27, 821 04  BRATISLAVA  

Miesto dodania: 

Vojenský historický ústav,  

Krajná 27, 821 04  BRATISLAVA 

 Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kukumberg,  0903/820454 

Termín dodania: 

Do 20.12.2014 

Podľa základných podmienok dodávky výrobkov, prác a služieb predkladáme záväznú objednávku (návrh) na 

realizáciu nižšie uvedených prác, tovarov a služieb. 

Por. 

číslo 
Názov Množstvo MJ 

Jednotková 

cena v EUR 

 

Cena spolu 

v EUR 

 

Objednávame si u Vás klampiarske práce v objekte B08.12.001-Kasárne SNP v Piešťanoch: 

1. - Demontáž porušených 

(prehrdzavených) klampiarskych 

prvkov na budovách. 

- Výroba nových klampiarskych prvkov. 

- Montáž klampiarskych prvkov 

a montáž odkvapových žľabov 

1 Súbo

r 

  

Predpokladaná cena prác vrátane 20 % DPH:  

 

RPP: 635006-83 

 

 

plukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 

riaditeľ 

 

 


