
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
             B r a t i s l a v a  
–––––––––––––––––––––––––––  
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 ČAPLOVI ČOM , PhD. - riaditeľ 
IČO: 00802751 
Telefón: 0960/319007 
Fax:        0960/319019 
 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Krajčírovič, Vojenský historický archív, Krajná 27,   
821 04 BRATISLAVA, tel.: 02 48 20 77 16, 02 48 20 77 15, e-mail: vhu@centrum.sk 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

 
3. Miesto dodania: VHÚ – Bratislava 

 
4. Názov predmetu obstarávania : WEB stránka VHÚ  
5.  Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky 

 
6. Termín dodania: po podpise zmluvy, apríl  2009 

 
 

Opis predmetu zákazky:  
na zabezpečenie skvalitnenia informovanosti odbornej a laickej verejnosti o činnosti 
Vojenského historického ústavu (VHU) a jeho jednotlivých súčastí bolo rozhodnuté zadať 
vytvorenie web stránok firme, ktorá sa zaoberá touto činnosťou.  
Z hľadiska štruktúry a obsahu by mali web stránky zabezpečovať informovanie verejnosti o 
činnosti VHU ako celku, tak aj jeho jednotlivých súčastí: 

- riaditeľstva, 
- odboru vojensko-historických výskumov, 
- vojenského historického archívu, 
- vojenského historického múzea Piešťany. 



 Web stránky by mali umožňovať aktualizáciu a doplňovanie vybranými pracovníkmi 
VHU, mali by byť zaregistrované na najnavštevovanejšie slovenské portály a vyhľadávače, 
mali by zabezpečovať jednotný systém e-mailovej pošty pre jednotlivé súčasti.  
 VHU má zaregistrovanú doménu vhu.sk, zaplatenú do 16.12.2009. Registrátorom 
domény je WebHouse, s.r.o. Webhostingové služby zabezpečuje WebHouse, s.r.o., na portáli 
Domains - služba MAXIMUM (17.1.2009-16.1.2010).  
 

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
 
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie:  
Návrhy s cenovou ponukou ( s DPH ) možno zasielať na adresu: 
 
 

- poštou: Vojenský historický ústav  
                         Krajná 27 
                         824 01 Bratislava 
 
 

- osobne doručiť ( v pracovné dni od 8,00 hod do 12,30 hod.): 
                   Vojenský historický ústav  

                         Krajná 27 
                         824 01 Bratislava 
    - alebo e-mail: vhu@centrum.sk 
 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, alebo nesplní niektorú 
predpísanú povinnosť, nebude prijatá a bude uchádzačovi vrátená neotvorená. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí 
obsahovať nasledovné údaje: 
 
 

- adresu verejného obstarávateľa 
 

- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla (miesta) podnikania 
 

- označiť heslom súťaže pre predmet zákazky: 
 
 
 

8. Vyhodnotenie ponúk: 
 
     Vyhodnotenie ponúk vykoná  komisia, určená v rozkaze riaditeľom VHÚ, na 
vyhodnotenie ponúk dňa  2.2.2009 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. 
 
 



 
9. Podmienky účasti: 

 - referencie o doterajšej tvorbe WEB stránok 
 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: jediným  kritériom na vyhodnotenie ponúk na 
predmet zákazky najnižšia cena za dielo a komplexné riešenie premetu zákazky. 

 
 

11. 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 
- neboli pridelené finančné prostriedky 
- z dôvodu reorganizačných zmien 

 
 
 
V ponuke uviesť cenu v členení: 
Cena bez DPH 
DPH 19% 
Cena celkom s DPH 
 
 
Cenovú ponuku predložiť vo forme rozpočtu, prípadne iný dokument, podľa potreby. 
 
  
 
V Bratislave, dňa     12.1.2009 
 
                                                                                       Vedúci odborný referent logistiky 
                                                                                            z. Dr. Anton Vajda  
         v. r.       
                                                                                            


