
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV  
          B r a t i s l a v a 
––––––––––––––––––––––––––- 
Č.p. VHÚ 85-19/2009                                             Príloha 1 k č. p. VHÚ-369/2009 
  

V ý z v a 
na predloženie cenovej ponuky  

__________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Názov:    Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav  
Sídlo:      Krajná 27, 821 04 Bratislava 
Štatutár:     pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. - riaditeľ   
IČO:     00802751  
Telefón:    +421-2-48207701  
Fax:          +421-2-48207719 
Kontaktná osoba:  Dr. Anton Vajda 
Telefón:    +421-2-48207707  
Fax:          +421-2-48207719 
Mobil:   +421-903659884                               
e-mail:    anton.v@centrum.sk  
 
2. Typ zmluvy:   zmluva o dielo  
 
3. Miesto dodania:  Slovenská republika 
                                  Vojenský historický ústav 
                                   Krajná č. 27 
                                   821 04 Bratislava 
 
4. Názov predmetu obstarávania:  
 

„Vyhotovenie replík historických zástav“ 
 
5. Rozsah ponuky:  na celý predmet zákazky  
 
 6. Termín dodania:   do 15. 9. 2009                    
                           
7. Opis predmetu zákazky:  
 

„Vyhotovenie replík historických zástav uvedených pod por. č. 1-18“ 
 
1) 7. strelecký pluk Tatranský 
2) 12. strelecký pluk generála M. R. Štefánika 
3) 23. strelecký pluk 
4) 32. strelecký pluk 
5) Peší pluk 41 „Dr. Edvarda Beneša“ 



6) Peší pluk 39 "Výzvedný generála Grazianiho" 
7) Delostrelecký pluk 110 
8) Jazdecký pluk 3 „Svätopluka kniežaťa Veľkomoravského“   
9) Pluk útočnej vozby  3 
10) Letecký pluk 3 "Generála letca Milana  Rastislava Štefánika" 
11) Horský peší  pluk 2 
12) Ženijný pluk 4 
13) peší pluk 1 (1. čs. divízia vo Francúzsku) 
14) 311. čs.  bombardovacia peruť   
15) 11. čs. poľný prápor Východný 
16) 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR 
17) 1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR 
18) 1. čs. zmiešaná letecká divízia v ZSSR 
 
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
 
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie:  
 

15. 6. 2009 o 12. 00 h 
  
Návrhy s cenovou ponukou (s DPH) možno zasielať na adresu:  
 
- poštou:                    Slovenská republika 
                                  Vojenský historický ústav 
                                   Krajná č. 27 
                                   821 04 Bratislava 
 
- osobne doručiť(v pracovné dni, od 8,00 h do 15.30 h):  
 
                                  Slovenská republika 
                                  Vojenský historický ústav 
                                   Krajná č. 27 
                                   821 04 Bratislava 
 
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:  
„SÚŤAŽ – Vyhotovenie replík historických zástav  – NEOTVÁRAŤ!“ 
 

Materiál na realizáciu prác požadujeme dodávať v kvalite STN. K navrhovaným 
cenám materiálov môže obstarávateľ žiadať vydokladovanie nadobudnutia. U iného, 
ako spotrebného materiálu požadujeme záručné listy, poprípade certifikáty kvality. 
 
 
 
 



9. Podmienky financovania: 
Zhotoviteľovi sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku, s lehotou splatnosti faktúry                             
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
10. Podmienky účasti:  
- budú splnené predložením dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky – 
fotokópia  doklad nesmie byť starší, ako 3 mesiace k termínu predloženia ponuky,                                                                                                         
- návrh ceny na predmet zákazky bude spracovaný vo forme rozpočtu.  
 
 V ponuke uviesť cenu v členení:  
 - cena bez DPH  
 - DPH 19%,  
 - cena celkom s DPH.  
 
Predmet zákazky - bojové zástavy sa nachádzajú: 
  

Vojenský historický ústav 
U Památníku 2  
Praha 3 
Česká republika 

 
11. Prevzatie predmetu zákazky:  
 
Predmet zákazky po jej vyhotovení požadujeme doručiť na adresu: 
 

Slovenská republika 
Vojenský historický ústav 
Krajná č. 27 
821 04 Bratislava 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
 
Dôvody na zrušenie súťaže:  
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,  
- z dôvodu reorganizačných zmien.  
 
V Bratislava, dňa 25. 5. 2009  
                                                                              
 
 
                                                                                Dr. Anton VAJDA 
                                                                                vedúci oddelenia  
                                                                logistického zabezpečenia a služieb VHÚ  
               v. r. 


