
 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
                                 B r a t i s l a v a 

            Krajná 27, PSČ 821 04  B r a t i s l a v a 

tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk 

 

k č. p.: VHÚ-464/2016   

  

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky  

v súlade s § 1 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa Smernice VHÚ o verejnom obstarávaní, finančnom a logistickom 

zabezpečení zákaziek  č. VHÚ-223/2016 

bez použitia elektronického trhoviska  
 na predmet zákazky 

 

„Rozšírenie CCTV kamerového systému do voj.objektu „Letisko“ – 1.etapa“ 

(Služba) 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav  

Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

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,  

   e-mail: stefan.kukumberg@vhu.sk 

Telefón:   0960/319007  

Fax:         0960/319019  

 

2. Predmet zákazky: „Rozšírenie CCTV kamerového systému do voj.objektu „Letisko“ – 

1.etapa“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania: 79711000-1 Bezpečnostné služby, 92521200-4 Ochrana 

exponátov 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

   Realizácia služieb-zabezpečenie stráženia a a chránenia priestoru expozície múzea okolo 

a pred H1(hangár č.1)  v rozsahu: 

 

INŠTALAČNÉ PRÁCE (MONTÁŽNE) 

- Osadenie 14 ks digitálnych IP kamier na obvodovom plášti H1, z toho 2 otočné s 30-

násobným optickým zoomom a rozlíšením 2Mpix a 12 PTZ kamery s IR prisvietením 

do vzdialenosti 100m (pevné kamery s prisvietením do vzdialenosti 30m a rozlíšením 

3Mpix). 

http://www.vhu.sk/


- Rozmiestnenie pomocných prvkov. 

- Montáž kabelových rozvodov. 

- Inštalácia 5 ks dátových rozvádzačov (OCEP a nástenné rozvodnice). 

- Prepojenie jestvujúceho CCTV kamer.systému vo voj.objekte „Kasárne“ 

s voj.objektom „Letisko“ (WiFi prenos). 

MATERIÁL 

- Kamery. 

- Kabeláž a rozvody. 

- Rozvádzače. 

- Pomocné prvky. 

ZÁZNAMOVÝ SOFTVÉR 

- AVIGILON. 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. Zmluvný vzťah:  Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 Obchodného 

zákonníka    (ďalej len „ZoPS“). 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie 

Piešťany. 

 

7. Termín dodania:   Do 31.12.2016.                 

  

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

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

uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená údajmi:  

         a) adresa verejného obstarávateľa,  

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

           c) označenie:     „VO – neotvárať“ 

         d) heslo:   „Rozšírenie CCTV kamer.systému-VHM PN-1.etapa“ 

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 hod do 15,30 h:  

     Vojenský historický ústav  

                 Krajná 27  

                 821 04 Bratislava 

8.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa  14.11.2016 o 12,00 hod. 

8.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa 14.11.2016 o 14,00 hod. 

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 hodnota zákazky:  do 20.000,00 € bez DPH (24.000,00 € vrátane DPH) 



Hodnotená bude celková zmluvná cena s DPH a doba realizácie v dňoch. Komisia pridelí 

poradie v  tabuľkách od najlepšieho po najhoršieho. Úspešným (prvým) sa stane ten 

uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude najlepšia vo všetkých kritériách. 

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 prác)  - napr. výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo 

potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO. 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 stanovené 

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. 1 k tejto výzve. 

Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. 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. ZoPS s úspešným 

uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

1. Celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 

2. Doba realizácie v dňoch. 

15. Ďalšie informácie  
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné 

podať žiadosť o nápravu ani námietky. 

15.2. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi 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 ZoPS. Uzavretá ZoPS nesmie 

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

ponukou. 

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

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

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

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

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



15.6. Obhliadka: Záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku priestoru poskytnutia služby 

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. 

033/7913801 (mjr. Ing. Milan Kubizniak-riaditeľ VHM Piešťany) v období od 

07.11.2016 do  11.11.2016.  
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 

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

                                                            Vedúci oddelenia logistického zabezpečenia a služieb  

                                                                                                   v.r. 

 

 
 

 



 
 

Pohľady na H1 a rez 



 
 

Pôdorys H1 



 
 

 

Čelný pohľad na H1 

 

 

 



 
 

                  

Umiestnenie prenosového prvku na prístavbe H1 

 

 

                                



Príloha č.1 k výzve  č. VHÚ-464/2016 

              

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A DODÁVOK 
na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku 

„Rozšírenie CCTV kamerového systému do voj.objektu „Letisko“ – 1.etapa“ 
 
Spracovať z databáz orientačných jednotkových cien dostupných na trhu, spracúvaných a vydávaných napr. firmami CENEKON, 

ODIS, KROS, ÚEOS-Komercia, RTS-Slovakia, a pod.:  
 

Kalkulácia ceny (uviesť názov použitého cenníka-napr. KROS, ODIS,...): 

 

P.č. Kód položky 
Popis položky, stav.dielu, remesla 

(rozpísať podľa cenníka) 
Počet M.j. 

Cena v EUR 

bez DPH 

Cena v EUR s 

DPH 

  Inštalačné a montážne práce   
 

 

  
Materiál 

  
 

 

  
Ostatné práce a materiál 

  
 

 

  
Ostatné náklady 

  
 

 

  

Podľa potreby doplniť ďalšie riadky. 

  

 

 

  PONUKOVÁ CENA SPOLU 

v EUR bez DPH 

  
 

 

 

 

Doba realizácie:  ..... kalendárnych dní. 
 
 

 

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) 

 

Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie 

ponuky č. VHÚ-464/2016 zo dňa 04.11.2016. 

 

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

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

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

                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 

Poznámka: zmluvu uchádzač v rámci cenovej ponuky nepredkladá! 



 

Obchodné podmienky- príloha č.2 k výzve č. VHÚ-464/2016 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 medzi týmito zmluvnými stranami  

 

OBJEDNÁVATEĽ:  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 

    Krajná 27, 821 04 Bratislava   

Zástupca:   plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. - riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000169713/8180 

IČO:    00802751 

IČ DPH:   - 

 

POSKYTOVATEĽ:   

     

Zástupca:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IČO:     

IČ DPH:    

Licencia tech. služby:  Zapísaný v OR Okresného súdu ......  oddiel  Sro,  

    č. vložky ........... 

 

ČL. 1 

PREDMET ZMLUVY, PODMIENKY DIELA 

 

        Predmetom tejto zmluvy je realizácia  rozšírenia CCTV kamerového systému-1.etapa zabudovaného v 

chránených vojenských objektoch objednávateľa pre Vojenské historické múzeum Piešťany v zmysle  platnej 

legislatívy a iných predpisov. 

 

ČL. 2 

ČAS A SPÔSOB PLNENIA 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ počas realizácie služby umožní poskytovateľovi využívať všetky potrebné údaje 

o jestvujúcom kamerovom systéme a zabezpečí koordináciu s poskytovateľom služby servisu na CVZP 

(Centrum výskumu zbierkových predmetov). 

3. Poskytovateľ prepojí jestvujúci CCTV kamerový systém s novým systémom do 31.12.2016. 

 

 

ČL. 3 

POSKYTOVATEĽ SA ZAVÄZUJE 

 

1. Poskytnúť služby v zmysle tejto zmluvy. 

2. Všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej knihe. 

 

 

ČL. 4 

OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE 

 

1. Zaplatiť cenu za riadne vykonané služby. 

2. Vytvoriť poskytovateľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné  v čo najkratšom čase realizovať  

predmet tejto zmluvy. 

3. Na základe požiadavky umožniť poskytovateľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia s predmetom 

tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe. 



4. Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto 

zmluvy v  objekte pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

5. Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo strany objednávateľa 

zásah do systému uvedeného v predmete zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systému. 

6. Zabezpečiť Poskytovateľovi prístup do všetkých priestorov v ktorých je zabudovaný systém uvedený v 

predmete zmluvy. 

7. Poruchy systému uvedeného v predmete  tejto zmluvy bude neodkladne po ich zistení oznamovať 

poskytovateľovi  telefonicky na číslo:  ........................ alebo na e-mail:  ........................................ 

 

 

ČL. 5 

FAKTURAČNÉ A CENOVÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za realizáciu služby  je dohodnutá zmluvnými stranami a je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.  

2. Spoločnosť je platcom DPH, ceny sú kalkulované bez DPH. 

3. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní a preverení funkčnosti 

systémov. 

4. DPH účtuje poskytovateľ vo výške podľa právnych noriem, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku 5. tejto zmluvy platbou 

proti dokumentu. Dokumentom pre tento prípad sú faktúra, montážny a dodací list alebo súpis 

vykonaných prác poskytovateľa. Dokument musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných 

zákonov. 

6. Právo fakturovať vzniká poskytovateľovi dňom potvrdenia vykonanej činnosti objednávateľom. 

7. Faktúra je splatná do 30 dní od jej obdŕžania objednávateľom. 

8. V prípade oneskorenia objednávateľa so zaplatením ceny  uhradí tento poskytovateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

9. Objednávateľ má právo uložiť zmluvnú pokutu za nepredloženie revíznej správy poskytovateľom vo 

výške 5% z ceny revízie za každý týždeň omeškania. Výška uloženej zmluvnej pokuty bude zohľadnená 

pri fakturácii podľa bodu č. 6.6. tejto časti, alebo bude samostatne vyfakturovaná objednávateľom. 

 

 

ČL. 6 

USTANOVENIE O NEZVEREJŇOVANÍ ÚDAJOV 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje nezverejňovať údaje: 

- o bezpečnostnom systéme, ktoré je predmetom tejto zmluvy tak, aby nebolo možné vzniknutie žiadneho 

rizika, ktoré môže znížiť bezpečnosť zariadenia, alebo systémov. 

- o prevádzkových a priestorových pomeroch u objednávateľa, ktoré sa v súvislosti s  realizáciou tejto 

zmluvy dozvie, alebo iným spôsobom nadobudne. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje nezverejňovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovaného 

bezpečnostného systému. 

3.  Povinnosti vyplývajúce z bodov o ustanovaniach o nezverejňovaní údajov, budú zmluvné strany 

dodržiavať bez časového obmedzenia. 

4. Výnimku z povinnosti nezverejňovať údaje v zmysle prechádzajúcich bodov tohto článku, majú 

zmluvné strany len na základe povinnosti ustanovenej zákonom alebo príslušným orgánom štátnej 

správy. 

 

ČL. 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo 

neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo samotnej zmluvy. V takom prípade sa obe zmluvné strany 

zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 

príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy. 

2. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou dodatkami podpísanými oboma  

zmluvnými stranami. 



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

zmluvných strán. 

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

nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia. 

5.  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. 

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to pre obdobie od ............. do 31.12.2016. Obe zmluvné strany 

môžu zmluvu písomne vypovedať s jednomesačnou výpovednou dobou. Výpoveď začína plynúť 

nasledujúci mesiac po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7. Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, z toho jeden výtlačok pre poskytovateľa a štyri pre 

objednávateľa. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1. Cenová ponuka vykonaných služieb. 

9. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu  vlády SR  na 

internete.   

 

 

 

 

 

Bratislava, dňa:…………………               ..................,      dňa:……………………… 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ: ………………………   Zhotoviteľ: …………………………… 

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. - riaditeľ   

 

 


