
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa 
Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13
810 06 BRATISLAVA 

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábrežie č. 2, P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava

Podprahová metóda VO – stavebné práce, v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom 
znení
Kód CPV: 45212313-3
 

1. Predmet zákazky:  

„Obnova objektu Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre“

1. Výzva 

 

 2010

 tel.: 02/59349 114
 fax: 02/5296 6653

www.snm.sk 



V ý z v a na predkladanie ponúk
 k výberu zhotoviteľa prác - podprahová zákazka

 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1 Názov organizácie.  Slovenské národné múzeum 
IČO: 00164 721
IČ DPH : SK2020603068 
Sídlo organizácie: Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 
Adresa pre poštový styk: Slovenské národné múzeum, 

Vajanského nábrežie č. 2, P.O.BOX 13,
 810 06 Bratislava 

Tel: 02/ 20469163
e-mail: vyber@snm.sk

Zriadené na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 v znení 
Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 
23.12. 2002, Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 a v znení 
Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859 
a Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006- 110/21651. 

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

2.1 Názov zákazky: 

Zhotovenie stavby „Obnova objektu Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre“ podľa 
projektovej dokumentácie, spracovanej f. Portik, s.r.o., Žellova 2, Bratislava s dodržaním 
podmienok stavebného povolenia č. SOÚ-2677/2010-743-ĽLa.

2.2 Stručný opis obstarávaných prác:

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby na realizáciu stavby „Obnova objektu Múzea 
slovenskej keramickej plastiky v Modre: 

Objekt v tvare L, prízemný, s valbovou strechou, nevyužitým podkrovím a čiastočne 
podpivničený. V rámci búracích prác sa odstráni prízemná časť budovy. Búracie práce je 
potrebné realizovať mechanickým rozoberaním. Suterén ostáva z hľadiska sanácie 
nedotknutý. Dodávka stavby pozostáva z vyhotovenia repliky terajšieho stavu a prístavby 
k nej. V rámci projektu sa bude realizovať kompletná dodávka HSV a PSV prác, terénne 
úpravy a prístrešok na dvore pre vytvorenie keramickej dielne. Objekt je zapísaný v zozname 
kultúrnych pamiatok

3. Kód CPV : 45212313-3

4. Miesto realizácie prác:
 Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľ. Štúra Modra, Kukučínova 15, Modra

5. Možnosť predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 

mailto:vyber@snm.sk


6. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa.

7. Predpokladaný termín realizácie prác: 

Termín začatia 1. marec 2011
Termín odovzdania 31. december 2011 

8. Poskytnutie súťažných podkladov: 

Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaže, doručí písomnú žiadosť o účasť v súťaži na 
adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 14.12. 2010 v listinnej podobe, e-mailom alebo 
faxom. Žiadosť o účasť v súťaži doručia aj uchádzači, ktorým boli výzva a súťažné podklady 
zaslané. Súťažné podklady si môže zástupca uchádzača vyzdvihnúť osobne v kancelárii 
SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre.

 Kontaktná osoba:
PhDr. Viera Jančovičová telefón: 033/6472944 e-mail: jancovicova@snm.sk 
   
9. Úhrada za súťažné podklady:

 Nevyžaduje sa. 

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

 deň: 10. mesiac: január rok: 2011 hodina: do 12.00 hod.

11. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Štúrova 84, Modra – osobne u p. S. 
Chorvátikovej alebo prostredníctvom Pošty, dňom podania tak, aby boli doručené na vyššie 
uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

12. Otváranie obálok s ponukami:

 deň: 10. mesiac: január rok: 2011 hodina: 13.00 hod. 
 Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Štúrova 84, Modra, v miestnosti 
č. 1 (riaditeľňa)

 
13. Obhliadka staveniska

 Záujemcovi majú možnosť oboznámiť sa so staveniskom nachádzajúcim sa na Kukučínovej 
č.15 v Modre.
 Obhliadka výstavných priestorov sa bude konať dňa: 15.12. 2010 so začiatkom o 10,00 hod. 
 Kontaktná osoba: PhDr. Viera Jančovičová tel.: 033/6472944  

14. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi bankovým prevodom na účet poskytovateľa, uvedený 
v zmluve na základe odsúhlasenej faktúry. 



Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí v nej byť uvedené, že dodávka 
stavebných prác prebieha v rámci programu TRA-KER. 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce AT-SR 2007-2013 účelovo viazaných k tomuto predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ je klientom Štátnej pokladnice.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si zádržnú sumu 5% z každej 
faktúrovanej čiastky, ktorá bude poskytovateľovi vyplatená po prevzatí diela a odstránení vád 
a nedorobkov. 

15. Podmienky účasti uchádzačov:

15.1 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov, 
uvedených v ponuke, 

15.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže, že má k dispozícii 
potrebné kapacity a vybavenie na plnenie zmluvy,

15.3 doklad o oprávnení podnikať v oblasti stavebníctva alebo overená kópia 
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre VO, 

15.4 zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru a náročnosti ako predmet 
zákazky, (t.j. obnovy pamiatkovo chránených objektov, realizácia stavieb v 
pamiatkových zónach, výstavba objektov pre bývanie, kultúru alebo 
administratívu), za predchádzajúcich 5 rokov (2004 – 2009), verejný obstarávateľ 
požaduje predložiť za sledované obdobie minimálne 2 zákazky, ktorých zmluvná 
cena je minimálne 250 000 € DPH za každú zákazku samostatne

15.5 doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších  predpisov  a to  konkrétne  osoby,  ktorá  bude  zabezpečovať  výkon 
stavbyvedúceho pri realizácii predmetu zákazky; uchádzač predloží Autorizačné 
osvedčenie,  vydané  Slovenskou  komorou  stavebných  inžinierov  pre  činnosť 
stavbyvedúceho s odborným zameraním „Pozemné stavby“ a to v kópii opatrenej 
originálnou pečiatkou a podpisom osoby, na ktorú je vydané osvedčenie a ktorá 
bude činnosť stavbyvedúceho na predmete zákazky vykonávať.

15.6 potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač je schopný 
plniť svoje finančné záväzky, že ide o solventného a spoľahlivého klienta, ktorým 
môže byť aj prísľub tejto banky o poskytnutí úveru.

 
Všetky požadované doklady a dokumenty budú predložené ako originály alebo overené 
kópie týchto dokumentov. Ak niektorý z požadovaných dokladov nebude súčasťou ponuky, 
táto ponuka bude zo súťaže vylúčená. 
 

 16. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky je 252 075 € bez DPH.

 
 17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

 Deň: 10. mesiac: február rok : 2011

 18. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazaností ponúk. Zmluva je predmetom 
rokovania s úspešným uchádzačom. 



19. Podmienky súťaže:

19.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu predmetu zákazky 
podľa svojich finančných možností. V prípade rozšírenia predmetu zákazky nad 
rámec, požadovaný v bode B.1 Opis predmetu zákazky, bude tento riešený 
dodatkom k zmluve s úspešným uchádzačom a táto podmienka bude uvedená aj 
v zmluve o dielo.

19.2  Verejný obstarávateľ si v písomnom styku vyhradzuje právo považovať listovú 
zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do troch 
dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte, t.z. 5 dní odo dňa 
odoslania. 

19.3  Z dôvodu predchádzania sporom z nedorozumenia, ktoré môžu mať za následok 
vylúčenie ponuky uchádzača zo súťaže, verejný obstarávateľ doporučuje, aby 
predložená ponuka v obálke (nie obálka) bola previazaná, opečiatkovaná 
pečiatkou uchádzača a podpísaná uchádzačom tak, aby tvorila jeden 
nerozoberateľný celok počas manipulácie. 

19.4  Každý uchádzač môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne 
sám za seba, alebo ako jeden z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku do súťaže, nemôže súčasne 
predložiť inú ponuku ako člen skupiny. V prípade, že ponuku predloží skupina, 
verejný obstarávateľ bude vyžadovať od skupiny vytvorenie právnej subjektivity 
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v prípade, že jej ponuka bude prijatá. 

19.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť 
postup verejného obstarávania aj v prípade, že ponuka úspešného uchádzača 
prevýši finančné možnosti verejného obstarávateľa. 

 
  Za správnosť metódy verejného obstarávania  
 Ing. Peter Mališka


