
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV  
              B r a t i s l a v a 
_______________________________ 
k č.p. VHÚ- 85-15/2009 
  

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: 0960/319007  
Fax:       0960/319019  
Kontaktná osoba: Michal Čičvara. Tel.:054/75 21506 / fax dtto/ 
                               e-mail: cicvara.m@zoznam.sk 
  
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  
 
3. Miesto dodania: VHÚ – VSB 1028 Svidník 
 
4. Názov predmetu obstarávania : „Oprava drevených obkladov (podhľadov) teras  
                                                            Vyhliadkovej veže“  
 
5. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky  
 
 6. Termín dodania: august 2009                     
                           
7. Opis predmetu zákazky:  
     Horná kupola 
     Drevené obklady hornej kupoly poškodené, časti latoviek odpadnuté 

- demontovať pôvodné poškodené laťovky, natrieť vnútornú konštrukciu 
- výmena laťovky,náter a konzervácia, montáž  
- konzervácia a náter proti škodcom drevených hranolov, výmena poškodených 

drevených hranolov 
- náter a vyšpárovanie kovových rámov okien  kopuly  
- oprava (výmena poškodených) vonkajších parapetov okien  

 
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie: 14.05.2009 o 12,00 hod  
Návrhy s cenovou ponukou (s DPH) možno zasielať na adresu:  
- poštou: Vojenský historický ústav – Vojenská správa budov 1028 Svidník  
                Bardejovská 14  
                089 01 Svidník 
- osobne doručiť(v pracovné dni od 8,00 hod do 15,30 hod.):  

    Vojenský historický ústav – Vojenská správa budov 1028 Svidník  



                Bardejovská 14  
                089 01 Svidník 
 
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 –  Oprava drevených  podhľadov na Vyhliadkovej veži Dukla – NEOTVÁRAŤ!                                                                                                                              
 
9. Vyhodnotenie ponúk:  
Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia, určená  riaditeľom VHÚ, na vyhodnotenie ponúk dňa 
18.5.2009 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.  
 
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  
- podmienkou zaradenia ponuky do procesu vyhodnotenia cenovej ponuky je účasť na  
  obhliadke predmetu zákazky.  
 
 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  
 
 
 
Vo Svidníku, dňa 4. 5. 2009  
 
                                                                                                      Vedúci VSB 1028 Svidník 
                                                                                                          z. Michal ČIČVARA  
            v. r. 


