
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV  
                  B r a t i s l a v a 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
K č. p.: VHÚ-85-25/2009 
  

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 
Štatutár:     pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. - riaditeľ   
IČO:    00802751  
Telefón:   0960/319003 
Fax:         0960/319019  
Kontaktná osoba:  Anton Vajda, ℡ 02-48 207 707; � 02 48 207 719 
                                e-mail: anton.v@centrum.sk 
  
2. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo  
 
3. Miesto dodania:  Vojenské historické múzeum, Bardejovská 14, 089 01 Svidník 
 
4. Názov predmetu obstarávania : 
 

“Kamerový systém  ochrany objektu VHM Svidník“ 
                                                      
5. Rozsah ponuky:  na celý predmet zákazky  
 
 6. Termín dodania:  december 2009                     
                           
7. Opis predmetu zákazky:  
 
Výstavba kamerového systému ochrany objektu Vojenského múzea Svidník, za účelom 
zabezpečenie všestrannej bezpečnosti a zvýšenej ochrany zbierkových predmetov a zbierok  
Vojenského historického múzea, ktoré sa nachádzajú v expozičných priestoroch múzea               
a depozitároch. 
Umožniť monitorovanie farebnými kamerami, zaznamenávanie obrazu s prehrávaním 
zaznamenaných udalostí. Obraz zaznamenávať neustále alebo na základe rozpoznania 
pohybu v monitorovanej časti. Videomultiplexerom zaznamenávať obraz z  kamier. 
Poplachové správy – programovateľný integrovaný detekčný systém pohybu. 
 
 
 
 
 
 



8. Rozsah zákazky:  
 
 Osadiť a sprevádzkovať: 
- farebná D/N kompaktná kamera - 13 ks (10 ks - expozícia múzea, 3 ks - depozity) 
- vonkajšia IP kamera v kryte - 2 ks (monitorovanie vchodu depozitov ) 
- vonkajšia IP kamera v kryte - 1 ks (monitorovanie vonkajších zbierkových predmetov do           
                                                             vzdialenosti cca150 m) 
- 16 vstupový DVR 
- LCD monitor - 3 ks (2 ks 19", 1 ks 32") 
-  pult pre monitory a DVR - 1 ks 
 
Súvisiace služby: 
- inštalácia na úrovni odskúšania, 
- zaškolenie obsluhy. 
Predpokladaná hodnota zákazky je 13.800 € s DPH. 
 
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
 
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie: 24. 11. 2009 do 12.00 h  
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 h do 15.30 h):  

       Vojenský historický ústav   
                    Krajná 27  
                   821 04 Bratislava 

 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, alebo ak ponuka nesplní 
niektorú predpísanú povinnosť, nebude prijatá a bude uchádzačovi vrátená.  
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“  Kamerový systém  ochrany objektu VHM Svidník“ 
NEOTVÁRAŤ !“  

 
10. Vyhodnotenie ponúk:  
 
Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia, určená riaditeľom VHÚ na vyhodnotenie ponúk dňa            
27. 11. 2009 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.  



11. 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.  

Podmienkou zaradenia ponuky do procesu vyhodnotenia cenovej ponuky je účasť na 
obhliadke predmetu zákazky.  
 
 12. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky je najnižšia cena za dielo.  
 
13. 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 Bratislave dňa 13. novembra 2009.  
 
 
 
                                         

     Dr. Anton VAJDA 
                                                                                   vedúci oddelenia logistiky a služieb VHÚ 
                                                                                                                  v. r.                                                                                                                                      
                                                                                                  


