
K č. VHÚ-115/2015                                                                                                          Príloha č. 8 smernice č. VHÚ-12/2015 

 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky  

v súlade s § 1 ods. 3 písm. f) a h) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„AutZ“) 

bez použitia elektronického trhoviska 

 

„Zhotovenie bronzovej sochy československého vojaka - Dukla“ 

(Služba) 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Vojenský historický ústav  

Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 

Krajina-Rezort:  SR-Ministerstvo obrany SR 

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 oddelenia logistického zabezpečenia   

a služieb VHÚ Bratislava 

   e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk 

Telefón:   0960/ 319007 

Mobil:         0903/659884  

 

2. Predmet zákazky: „Bronzová socha čs. vojaka - Dukla“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania: 92312230-2 Služby sochárov 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

- Prevzatie epoxidového modelu v objekte Krajná 27 s odvozom na miesto zhotovenia 

odliatku. 

- Zhotovenie bronzovej sochy. 

- Zhotovenie výkresov o navrhovanom spôsobe ukotvenia. 

- Demontáž epoxidového modelu osadeného 6.10.2014 na Dukle a prevoz do určených 

priestorov. 

- Transport do Vyšného Komárnika a osadenie bronzového odliatku pri pamätníku na 

Dukle. 

 

5. Zmluvný vzťah:  Zmluva o dielo uzatvorená podľa §§ 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“). 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenské historické múzeum 

 Múzejné oddelenie 

 Svidník, 

                                                                       Pamätník Československého Armádneho zboru 

na Dukle. 



 

7. Termín dodania:   Do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.                 

  

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

8.1. Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť          

uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:  

         a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 1 tejto výzvy),  

         b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania), 

         c) označenie:     „VO – neotvárať“ 

         d) heslo:   „Bronzová socha čs.vojaka-Dukla“ 

 

8.2. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 

a) poštou:  Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

b) osobne (kuriér) v pracovné dni od 8,00 h - 15,30 h:  

     Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  3.3.2015 o 12,00 h 

8.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa 3.3.2015 o 14,00 h 

Na otváranie obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili cenovú 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača 

preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným 

hodnoverným dokladom. 

Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste:  Vojenský historický ústav 

      Krajná 27,                       

                                                                    821 04 Bratislava 

      I. poschodie, miestnosť č.113b 

 

9. Vyhodnotenie ponúk 

Predpokladaná cena zákazky: 37.500, - € bez DPH (45.000, - € vrátane DPH) 

Hodnotená bude ekonomicky výhodná ponuka, t.j. celková zmluvná cena s DPH (80%) 

a kalkulácia ceny (20%). Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu a zoradí 

uchádzačov od najvhodnejšej kalkulácie ceny po najhoršiu. Úspešným (prvým) sa stane ten 

uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude ekonomicky najvýhodnejšia. 

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 túto súťaž. 

 

10. Podmienky účasti 

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

požadovaných SP alebo S)  - napr. 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. 

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad a to originál alebo 

jeho úradne overenú fotokópiu. 

 

11. Obsah ponuky 

11.1. Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy. 

11.2. Cenová ponuka spracovaná podľa prílohy 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! 

 

12. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky 

Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovená 

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. 2 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. ZoD s úspešným 

uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

1. Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 

2. Kalkulácia ceny (rozbor ceny). 

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 a ZoMG. 

15.2. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadil trojčlennú komisiu.    

Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude 

uskutočňovať elektronicky (emailom) a poštou. 

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

výsledok vyhodnocovania ponúk. 

15.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu ZoD. Uzavretá ZoD nesmie byť                  

v rozpore s obchodnými podmienkami (Príloha č. 2 k výzve) a úspešnou ponukou. 

Úspešný uchádzač predloží ZoD v lehote do štyroch pracovných dní od elektronicky 

doručeného (e-mailom) oznámenia o úspešnosti jeho ponuky. 

15.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť ZoD s uchádzačom umiestneným 

v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu ZoD 

s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. 

15.6. Obhliadka: Záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta osadenia sochy tak, aby 

si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu 

spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční podľa telefonického dohovoru na tel.č. 

054/7521398 (Mgr.Jozef Rodák) v období od 25.2.2015 do 2.3.2015. 
15.7. 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 

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

                                                   Osoba poverená riaditeľom VHÚ k obstaraniu danej zákazky  

                                                                                                   v.r. 

 

V Bratislave, dňa: 23.2.2015 
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FOTODOKUMENTÁCIA 

Obrazové podklady k zhotoveniu bronzovej sochy čs.vojaka na Dukle 

 

                 
 

Vyhotovenie a osadenie vernej kópie pôvodnej sochy československého vojaka – 2014 

 

 



 
 

Sadrová forma na odlievanie bronzu uložená v Bratislave 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Podstavec pre novú sochu pred osadením repliky sochy – 2014 

 

 
 

Pôdorysy a pohľad zhora na „Pamätník“ 
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PONUKA 

„Bronzová socha čs.vojaka na Dukle“ 
 

Kalkulácia ceny: 

 

Služba a práca 

(rozpísať) 

Cena v EUR 

bez DPH 

Podľa potreby doplniť riadky.  

Napr. priamy materiál (druh a zloženie bronzu), mzdy, OPN, 

výrobná réžia, vlastné náklady výroby, zisk, podporné činnosti, 

doprava,... 

 

  

  

  

  

PONUKOVÁ CENA SPOLU v EUR bez DPH  

 

Cenová ponuka: 

 
Uchádzač/ zhotoviteľ 

(obchodné meno, adresa sídla 

alebo miesta podnikania) 

Kontaktná osoba (meno, 

telefón, e-mail) 
Cena v EUR 

bez DPH 

za predmet 

zákazky 

Cena v EUR 

s DPH 

za predmet zákazky 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky 

(napr. doprava, pomocný materiál a práce). 
 

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

obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú! 

 

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

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

Poznámka: Zmluvu uchádzač v rámci cenovej ponuky nepredkladá! 



 

Podmienky plnenia: 

 

 Uchádzač zabezpečí transport sadrových foriem pre potreby vyhotovenia bronzového 

odliatku a následne jeho navrátenie do depozitu verejného obstarávateľa. 

 Bronzový odliatok musí zodpovedať sadrovému modelu v mierke 1:1. 

 Odliatok musí byť dokonale „vycizelovaný“ bez stôp po zváraní a obrusovaní spojov. 

 Patina musí zodpovedať osadenej replike (epoxidovému modelu) zo dňa 6.10.2014. 

 Odliatok musí byť vyhotovený s vnútornou kovovou konštrukciou potrebnou pre 

kotvenie sochy. Kotevné závitové tyče musia prechádzať podstavcom a stropom 

„kolumbária“, kde budú zvnútra odspodu fixované maticami. 

 Uchádzač doloží komisii na vyhodnotenie verejného obstarávania výkres 

o navrhovanom spôsobe ukotvenia bronzového odliatku. 

 Uchádzač zabezpečí bezpečný transport bronzovej sochy vhodným dopravným 

prostriedkom na mieste osadenia. Všetky strojné zariadenia a pracovníkov pri 

osádzaní zabezpečí uchádzač. 

 Z dôvodu prístupu vozidiel k pamätníku je možný iba zo zadnej strany pamätníka je 

nutné použiť autožeriav s dostatočne výsuvným ramenom a dostatočnou nosnosťou. 

 Uchádzač zodpovedá za BOZP pri pamätníku, preprave a za kvalitu technologických 

postupov (vrátane materiálu). Zodpovedá tiež za odstránenie vzniknutého odpadu, ako 

aj za nápravu vzniku prípadných škôd pri používaní ťažkej techniky (vrátenie do 

pôvodného stavu). 

 Uchádzač zabezpečí manuálnu demontáž epoxidového modelu a jeho bezpečný prevoz 

vhodným prostriedkom do priestorov Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku. 

 

Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie 

ponuky č. VHÚ-115/ 2015 zo dňa 23.2.2015 

 

Kontaktné údaje / ........................................... 

                              e-mail .................................... 

 

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

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 
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OBCHODNÉ PODMIENKY 

Zmluva o dielo č. VHÚ-......../2015 

uzatvorená podľa ust. § 536 až 565 Obchodného zákonníka  

č. SAP ....................................... 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

1.1.Objednávateľ:            Vojenský historický ústav 

Sídlo:   Krajná 27 

    821 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 

    riaditeľ Vojenského historického ústavu 

Kontaktná osoba:  Ing.Štefan Kukumberg 

Kontakt:   0960/319026 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK58 8180 0000 0070 0016 9713 

IČO:    00802751 

DIČ:   2020879575 

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2.Zhotoviteľ:   

      Sídlo:                      

 Štatutárny orgán:   

 Bankové spojenie: 

 Číslo účtu:    

IČO:     

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu ..............., oddiel: ......, vložka č.: ................. 

      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

1.3.Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie práce 

„Zhotovenie bronzovej sochy československého vojaka na Dukle“ podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa .............., ktorá 

bola predložená objednávateľovi, pri zadávaní zákazky v súlade s § 1 ods. 3 písm. f) a h) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

 

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela – bronzovej sochy československého vojaka 

pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle vrátane súvisiacich služieb, 



najmä dopravy, vykládky, osadenia sochy (ďalej len „Dielo“).  

 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 1 tohto článku vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť, v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa, podmienkami tejto Zmluvy a prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

 

2.3.Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a v súlade s podmienkami Zmluvy 

vykonané, odovzdané a prevzaté Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu. 

 

Čl. III Miesto a čas odovzdania diela 

 

3.1.Zmluvné strany sa dohodli, že miesto dodania Diela je nasledovné: 

a) miestom dodania je Vojenský historický ústav, Vojenské historické múzeum 

Múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 080 01 Svidník, Pamätník čs. 

armádneho zboru na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik, parcela č. 192). Dielo 

bude umiestnené na ploche NKP Dukelské bojisko, ktoré je zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu pod č. 1277. 

b) miestom dodania repliky – epoxidového modelu  je Vojenský historický ústav, 

Vojenské historické múzeum Múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 080 01 

Svidník. 

 

3.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zhotoví a odovzdá v nasledovných termínoch: 

a) .........................................., 

b) ........................................... 

 

3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že o prevzatí a odovzdaní Diela spíšu Protokol o prevzatí 

a odovzdaní diela (ďalej len „Protokol o prevzatí a odovzdaní diela“) podpísaný osobami 

oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.  

 

3.4.Vlastnícke právo k Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu 

Protokolu o prevzatí a odovzdaní diela. 

 

 Čl. IV Cena diela a platobné podmienky 

 

4.1.Cena diela je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške ...................,- € 

(slovom .................................... eur) bez DPH. Zhotoviteľ nie je/je platcom DPH. 

 

4.2.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom, pričom splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 

bude fotokópia Protokolu o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný oboma zmluvnými stranami 

vrátane súpisu vykonaných prác. 

 

4.3.V prípade, že faktúra uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku tejto Zmluvy nebude 

spĺňať  náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený vrátiť 



faktúru na prepracovanie, pričom Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní so 

zaplatením ceny a lehota splatnosti faktúry uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku 

tejto Zmluvy sa bude odvíjať od termínu predloženia novej resp. doplnenej faktúry. 

 

 Čl. V Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1.Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má počas realizácie Diela právo kontrolovať 

vykonanie množstva a kvality prác a priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady 

s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Objednávateľ za týmto účelom určí 

minimálne 3 svojich zamestnancov. Objednávateľ sa zaväzuje včas, a to minimálne 3 

pracovné dni vopred, informovať Objednávateľa o vykonaní plánovanej kontroly. 

 

5.2.Zmluvné strany sa dohodli, že počas modelovania Diela budú realizované odborné 

konzultácie s Objednávateľom a pracovníkmi príslušného pamiatkového úradu (Krajský 

pamiatkový úrad v Prešove). 

 

Čl. VI Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

6.1.Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku ....... mesiacov odo dňa podpísania Protokolu 

o prevzatí a odovzdaní diela. 

 

6.2.Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ 

povinnosť odstrániť vady na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním 

prípadných vád Diela do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie 

Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 

 

6.3.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na 

ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 

Čl. VII Zmluvná pokuta 

 

7.1.V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela, má Objednávateľ právo uplatniť 

voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň 

omeškania. 

7.2.V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny, má 

Zhotoviteľ právo uplatniť voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny 

Diela za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Čl. VIII Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

8.1.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán.  

8.2.Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán.  

8.3.Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.  



8.4.Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

8.5.Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné 

strany prehlasujú za originál, z ktorých  po podpise sú štyri určené  pre Objednávateľa a  jeden  pre 

Zhotoviteľa. 

8.5.Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a 

účinnosť nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia, v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8.6.Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. 

8.7.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

SR na internete.   

 

 

 

V Bratislave, dňa.........................                        V ........................., dňa.............................. 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. 

riaditeľ Vojenského historického ústavu  

 


