VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Bratislava
_______________________________
k č.p. VHÚ – 85/2009

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav
Sídlo: Krajná 27, 821 04 Bratislava
Zastúpená: pplk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. - riaditeľ
IČO: 00802751
Telefón: 0960/319007
Fax:
0960/319019
Kontaktná osoba: Dr. Anton Vajda. Tel.: 0960/319007
e-mail: anton.v@centrum.sk
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
3. Miesto dodania: Pamätník Sovietskej armády Svidník – národná kultúrna pamiatka
4. Názov predmetu obstarávania : Výroba a osadenie vlajkových stožiarov
5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky

6. Termín dodania: marec 2009 – apríl 2009

7. Opis predmetu zákazky:
Vymeniť 4 ks 12 m vysokých , jestvujúcich drevených stožiarov vlajkoslávy, ktoré
sú integrovanou súčasťou Pamätníka SA vo Svidníku v identickej tvarovej kópii,
Viď. Príloha č.1
Za stožiare kovový matný antikor. Na základe podmienky Krajského
pamiatkového úradu v Prešove výmenu stožiarov je možné uskutočniť bez
poškodenia pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky.
Zmena materiálu z drevených stožiarov na kovový matný antikor je prípustná
v identickej tvarovej kópii.
- stožiar kovový antikor matný, na konci osadiť jestvujúcou cca. 50 kg
bronzovou hviezdou viď. Príloha č.2 (obstarávateľ doručí hviezdy k osadeniu
zhotoviteľovi v súčasnosti sú uložené u VSB 1028 Svidník)
- spúšťanie vlajky pomocou kladiek

Stavebná časť:
- stožiare zapustiť – osadiť do jestvujúcich podstavcov 180 x130 cm. Podstavce
sú vyplnené drťou a obložené traventínom , Ø päty stožiaru je 25 cm.
- stožiare uzemniť
Príloha č. 3
- rozmer zástavy: 200 x 300cm
Na základe podmienky Krajského pamiatkového úradu v Prešove č. PO-08/282402/8998/Se zo 6.10.2008 výmenu stožiarov je možné uskutočniť za nasledovných
podmienok:
1. Stožiare vlajkoslávy je možné vymeniť v identickej tvarovej kópii.
2. Zmena materiálu stožiara z dreveného na kovový matný antikor je prípustná
3. Vymenené budú všetky stožiare vlajkoslávy, nie je prípustná materiálová
zmena len jedného teraz poškodeného stožiara.
4. Stožiare budú osadené na to isté miesto po odstránení jestvujúcich drevených
stožiarov.
5. Pred osadením stožiarov vlajkoslávy odsúhlasí správca alebo ním poverený
zástupca vyhotovený prototyp stožiara so zamestnancom Krajského
pamiatkového úradu Prešov.
Štátny pamiatkový dohľad počas príprav a realizácie plánovaného zámeru
v súlade s § 32 ods.12 pamiatkového zákona bude vykonávať Krajský
pamiatkový úrad Prešov.
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie: 16.2.2009 o 12,00 hod
Návrhy s cenovou ponukou (s DPH) možno zasielať na adresu:
- poštou: Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04 Bratislava
- osobne doručiť(v pracovné dni od 8,00 hod do 12,30 hod.):
Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04 Bratislava
- alebo e-mailom na adresu: anton.v@centrum.sk
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, alebo nesplní niektorú
predpísanú povinnosť, nebude prijatá.
9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk vykoná päťčlenná komisia, určená v rozkaze riaditeľom VHÚ,
na vyhodnotenie ponúk dňa 18.2. 2009 o 12,00 hod. bez účasti uchádzačov.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní písomne.
S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o dielo.
Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti:
- Budú splnené predložením dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky – originál
alebo úradne overená kópia (doklad nesmie byť starší, ako 3 mesiace k termínu predloženia
ponuky), alebo úradne overenou kópiou o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128,
ods.1 zák. č.25/2006 Z.z.
- návrh ceny na predmet zákazky bude spracovaný vo forme rozpočtu .
a) výroba stožiarov
b) stavebná časť - osadenie stožiarov a ich uzemnenie
11. Kritéria na hodnotenie ponúk: jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk na predmet
zákazky najnižšia cena za dielo.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Dôvody na zrušenie súťaže:
- ak nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky stanovené verejným obstarávateľom vo výzve na
predloženie ponuky
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená
- z dôvodu reorganizačných zmien
V ponuke uviesť cenu v členení:
cena bez DPH
DPH 19%,
Cena celkom s DPH

V Bratislava, dňa 27. 1. 2009
Dr. Anton Vajda
VOR-Š logistiky

