
Príloha č. 2 
 

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-BOJ- ZNH -2013/339 

 

1. Verejný obstarávateľ:  
Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 
 

2. Kontaktná osoba: Vladimír Havran, +421 46 5430624, mail: letavay@snm.sk  
 

3. Predmet zákazky: 
Odborná technická prehliadka náhradného prúdového zdroja NKP Zámok Bojnice  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1350,00 € bez DPH 

 
5. Miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/realizácie stavebných prác : 

SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice 
 

6. Termín realizácie (alebo trvanie zmluvy v mesiacoch): 11 – 12/2013 
 

7.   Stručný opis zákazky: Predmetom odbornej prehliadky je strojná aj elektrická časť NPZ.  
            Strojná časť 4 S 110: demontáž : 

        - krytov hláv valcov a výmena tesnenia krytov                                                      
         - skrutiek na kompresiu valcov                                                                               
         - vložiek čističa palivového ústrojenstva,  výmena olejového filtra,   
         - výmena krytu generátora, vyčistenie, premazanie ložísk                                                  

            Spätná montáž demontovaných častí.   
            Výmena:  
             - oleja v motore, vstrekovačov paliva                                                                                             
             - oleja vo vstrekovacom čerpadle                                                                          
             Kontrola:  
              - dotiahnutia hláv valcov                                                                                         
             - ventilových spružín, vôli ventilov, ich nastavenie                                                                                
             - tesnosti naftového ústrojenstva                                                                           
             - tesnosti chladiaceho ústrojenstva                                                                        
             - tesnosti olejového ústrojenstva                                                                            
             - tesnosti bočných krytov, prípadne pretesnenie                                                    
             - klinových remeňov, prípadne výmena                                                                 
             - skrutiek HARDY spojky, ich zaistenie                                                                
             - vstrekovacieho čerpadla                                                                                       
             Odvzdušnenie palivového systému a očistenie celej strojnej časti po technickej prehliadke. 
              Elektrická časť, kontrola: 
             - odstredivého regulátora ALNICO                                                                               
             - stopovacieho zariadenia                                                                                               
             - prípadne výmena káblových prepojov na motore                                                        
             - chodu motora a generátora                                                                                           
             - regulátora napätia ( nastavenie )                                                                                   

       - výstupného napätia s generátora ( nastavenie )                                                                                                                        
       - odoberaného výkonu                                                                                                                                                                                          
       - funkčná skúška a uvedenie NPZ späť do pohotovostného stavu                       
       - revízia(správa o pravidelnej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia)     
       - likvidácia vymenených opotrebovaných dielov a použitých náplní 
 
8.   Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71356100-9 – technická kontrola 
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9.   Podmienky účasti: vybratý uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu,  
 
10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

 cena bez DPH, DPH, cena s DPH 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 najnižšia cena za celý predmet zákazky 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk:  do 15.11.2013 do 10,00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky:  

 SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice, e-mail: letavay@snm.sk  


