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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI
 

 
 
 
 
 
 

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 
číslo SNM-SML-ZNS-2014/9 

 
 
 
1. Verejný obstarávateľ:  
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 
IČO: 00164721 
IČ DPH: SK2020603068 
Kontaktná adresa: Námestie Majstra Pavla č. 40, 054 01 Levoča 
 
2. Kontaktná osoba: Ing. Jozef Stanko, Nám. Majstra Pavla č. 40, 054 01 Levoča 
 Tel : 053/4512786 
                                    e-mail : jozef.stanko@snm.sk  
 
3. Predmet zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania z odpadmi – zabezpečenie 
zberu, vývozu a likvidácie.  
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,- € bez DPH 
 
5. Miesto poskytnutia služby: NKP – Spišský hrad, k. ú. Žehra, okres Spišská Nová Ves 
 
6. Termín realizácie: do 31. 12. 2014 
    Výsledkom bude objednávka obstarávateľa doručená víťaznému uchádzačovi. 
 
7. Stručný opis zákazky:  
- predmetom zákazky bude pravidelný zber, vývoz a likvidácia odpadu z objektu NKP – 
Spišského hradu, 
- súčasťou zákazky bude aj poskytovanie (prenájom) veľkoobjemového kontajnera uchádzačom 
(7,5 m3), 
- zber odpadu bude vykonávaný na základe telefonického oznámenia obstarávateľa   
- špecifikácia odpadu : číslo kat. odpadov 15 01 06 
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8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 
90511000-2 Služby na zber odpadu 
90512000-9 Služby na prepravu odpadu 
 
9. Podmienky účasti:  
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, 
oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služby (kópia),  
 
10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii:  
- cenovú ponuku na predmet zákazky predloží uchádzač ako cenu za zrealizovanú službu 
nasledovne : 
a., cena prenájmu 1 ks veľkoobjemového kontajnera (VOK) o objeme 7,5 m3  - v   Eur/ 1ks  
b., cena za vývoz a manipulácia odpadu na legalizovanú skládku za VOK        - v   Eur/ 1 ks    
c., cena za uloženie odpadu na skládku                                                               - v   Eur/ tonu  
d., poplatok zo zákona č. 17/2004 Z. z.                                                                - v   Eur/ tonu      
- cena bude uvedená bez DPH 
- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v cenovej ponuke 
 
Súčasťou ponuky bude aj predloženie dokladu uchádzača preukazujúceho oprávnenie 
uchádzača ukladanie odpadu na legalizovanú skládku. 
 
 
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia vyhodnotená ponúkaná cena za predmet 
zákazky z hľadiska výhodnosti pre obstarávateľa v špecifikácií podľa bodu 10. výzvy na 
predkladanie ponúk. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk:  
Cenovú ponuku uchádzač predloží najneskôr do 07. 02. 2014. do 12:00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky:  
- SNM – Spišské múzeum v Levoči, Nám. Majstra Pavla č. 40, 054 01 Levoča - osobne, alebo 
poštou, 
- e-mailom: muzeum@levonet.sk , resp. jozef.stanko@snm.sk  , 
V prípade doručenia ponuky osobne, alebo poštou, uchádzač označí uzatvorenú a zapečatenú 
obálku heslom: „Cenová ponuka, nakladanie s odpadom – neotvárať“  
 
14. Minimálna doba viazanosti cenovej ponuky: do 28. 02. 2014. 
 
15. Ostatné: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo viesť ďalšie rokovania s uchádzačom, ktorého ponuka 
získala predbežne najlepšie hodnotenie. V prípade rovnosti hodnotenia ponúk viacerých 
uchádzačov môžu byt vedené rokovania i s viacerými uchádzačmi. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu predmetu zákazky podľa svojich 
finančných možností. 
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V prípade, že budú všetky cenové ponuky prekračovať finančné možnosti verejného 
obstarávateľa, alebo nebudú na predmetnú akciu vyčlenené finančné prostriedky, si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
V lehote do 7 dní od termínu určeného na odovzdanie cenovej ponuky bude každému 
uchádzačovi oznámené prijatie alebo odmietnutie jeho cenovej ponuky. 
Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky. 
Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka doručená po lehote určenej na 
predloženie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou. 
 
 
Dátum: 17.01.2014 


