
Príloha č. 8 smernice č. VHÚ-12/2015 

 

K č. VHÚ-372/2015 

 

 

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 

 

„Zverejnenie šiestich rôznych plnofarebných strán 1/1 v denníku s celoslovenskou 

pôsobnosťou “ 

___________________________________________________________________________ 

 

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 –Vedúci odd.logistického zab. a služieb 

   e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk 

Telefón:   0960/ 319007 

Fax:         0960/319019  

 

2. Predmet zákazky: „Zverejnenie šiestich rôznych plnofarebných strán 1/1 v denníku 

s celoslovenskou pôsobnosťou“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania: 98390000-3 Iné služby 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zverejnenie šiestich rôznych plnofarebných strán 1/1 v denníku 

s celoslovenskou pôsobnosťou. Týchto 6 rôznych plnofarebných strán bude zverejnených 

v rôznych 6 číslach tohto denníka v priebehu roku 2015. Presné termíny zverejnení budú 

určené na základe dohody medzi verejným obstarávateľom a víťazom súťaže. Verejný 

obstarávateľ poskytne víťazovi súťaže potrebné podklady (texty k vojenským dejinám a 

histórie, fotografie) a víťaz súťaže spracuje tieto podklady do požadovanej formy (grafická 

úprava podkladov, zalomenie, jazyková korektúra). Víťaz súťaže je povinný pred zverejnením 

prílohy poskytnúť verejnému obstarávateľovi prílohu na schválenie. 

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby predmetná časť redakčného seriálu 

zverejnená v denníku, bola v elektronickej podobe zverejnená aj na internetovej stránke 

úspešného uchádzača. Odkaz na túto časť redakčného seriálu musí byť jasne viditeľný 

a umiestnený na titulnej (úvodnej) internetovej stránke víťazného uchádzača vo formáte 

square 300x300 s minimálnym počtom impresií 100.000. Každá časť redakčného seriálu 

v elektronickej podobe musí byť zverejnená na internetovej stránke víťazného uchádzača 

minimálne po dobu 5 dní po zverejnení každej z predmetných častí redakčného seriálu.  

 



Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000, - € bez DPH. 

 

5. Zmluvný vzťah:  Objednávka na poskytnutie služby. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenský historický archív 

 Krajná č.27 

 Bratislava. 

 

7. Termín dodania:   Podľa potrieb objednávateľa v 2. polroku 2015.                 

  

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovú 

adresu: stefan.kukumberg@vhu.sk. Uchádzač zašle ponuku v zmysle tejto výzvy na hore 

uvedenú e-mailovú adresu, pričom do predmetu uvedie „Zverejnenie šiestich rôznych 

plnofarebných strán 1/1 v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou “. 

 

8.2. Ponuku je potrebné doručiť na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa e-mailom 

s týmto obsahom: 

a) Oskenovaný doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 10 tejto výzvy. 

b) Oskenovanú Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru (príloha č. 1), 

pričom cena poskytnutej služby musí byť uvedená v menovej jednotke Euro. 

c) Cenník uchádzača platný v deň predloženia ponuky. 

 

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  24.06.2015 o 13,00 h. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do 

vyhodnotenia. 

 

9. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 24.06.2015 o 15,00 h. 

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny 

po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka 

bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu 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 toto obstarávanie. 

 

10. Podmienky účasti 

10.1. Doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacimi na vykonanie 

požadovanej služby)  - napr. aktuálny 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.  

 

11. Obsah ponuky 

11.1. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy. 

11.2. Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy č. 1 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! 

mailto:stefan.kukumberg@vhu.sk


Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

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 €. 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 uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 

 

15. Ďalšie informácie  
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 1 ods. 

3 ZoVO, nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v zmysle ZoVO. 

15.2. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadil trojčlennú komisiu.    

Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude 

uskutočňovať elektronicky (e-mailom). 

15.3. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený 

výsledok vyhodnocovania ponúk. 

15.4. 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  

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

„VZOR Cenovej ponuky!“ 

              

Cenová ponuka na predmet zákazky:  „Zverejnenie šiestich rôznych dvojstranových príloh 

vo formáte A3 v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou“ 

 

  

Uchádzač :  ............................................................ 

Adresa:  ............................................................ 

IČO:   ............................................................ 

Kontaktná osoba: ............................................................ 

Tel. kontakt:  ............................................................ 

E-mail:  ............................................................ 

 

 

P. 

č. 

Názov  

poskytnutej služby 

Cena celkom 

bez DPH 

Sadzba 

DPH 

Cena celkom 

s DPH 

1. 

Zverejnenie šiestich rôznych 

plnofarebných strán 1/1 v rámci 

redakčného seriálu v denníku s 

celoslovenskou pôsobnosťou a na 

internetovej stránke 

   

 

 

 

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

obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú! 
 

 

 

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

Podpis štatutárneho zástupcu 

uchádzača  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 2a 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 



 
 

Príloha č. 2b 

 



 
 


