
                                                                  SNM-MT-ZNS-2014/25 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Verejný obstarávateľ:  Slovenské národné múzeum , Vajanského nábr. 2, Bratislavava 

 

2. Kontaktná osoba:  Ing. Terézia Stareková   

č. tel. 043/4131011 

e-mail: terezia.starekova@snm.sk 

 

3. Predmet zákazky: 

vykonávanie odborných prehliadok a skúšok a servisu (opravy a údržba) na   systéme elektrickej 

požiarnej signalizácie  v zmysle platných právnych predpisov v objektoch SNM v Martine: 

Etnografické múzeum, Múzeum Martina Benku, Múzeum Andreja Kmeťa 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  4.800 € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru : SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin 

 

6. Termín realizácie:  február 2014 – február 2015 

 

7. Stručný opis zákazky:  

- vykonávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných odborných prehliadok a skúšok 

na  systéme Elektrickej požiarnej signalizácie  v zmysle platných právnych predpisov 

v objektoch SNM v Martine:  

SNM v Martine (Etnografické múzeum), Malá hora 2, 036 80 Martin 

SNM - Múzeum Martina Benku, ul. Kuzmányho 34, 036 01 Martin 

SNM - Múzeum Andreja Kmeťa, ul. Andreja Kmeťa 20, 036 01 Martin 

- servisné zásahy 

  

  Verejné obstarávanie bude ukončené podpísaním zmluvy o poskytnutí služby.    

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  50413200-5 Opravy a údržba protipožiarnych zariadení 

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu podľa § 26 ods. 1 písm. f) o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo   

vzťahu k predmetu zákazky – postačí fotokópia  

- technická a odborná spôsobilosť 

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 

- termín poskytnutia služby od februára 2014 do februára 2015 

- platnosť ponuky do 31.3.2014 
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- iné požiadavky: predložiť v elektronickej ponuke návrh zmluvy na dodanie služby, ktorá bude 

predmetom rokovania medzi obidvomi zmluvnými stranami 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  13.2.2014 do 11.00 hod. 

 

13. Miesto na predloženie ponuky: terezia.starekova@snm.sk 


