
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry, 
Centrálna 258, 089 01 Svidník 

 
2. Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc., riaditeľ SNM – MUK Svidník 
 
3. Predmet zákazky:  
      a) Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 
      b) Výkon činnosti bezpečnostného technika 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  a) 2 400,- € bez DPH   
                                                                  b) 1 200,- € bez DPH  
 
5. Miesto dodania tovaru: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, PSČ 

089 01 Svidník 
 
6. Termín realizácie: 2014 – 2016 ( 3 roky) 
 
7. Stručný opis zákazky:  

a) Predmetom je záväzok poskytovateľa zabezpečovať a vykonávať 
činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/01 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

b) Predmetom je záväzok poskytovateľa zabezpečovať a vykonávať 
činnosti bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov. 

 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

a) 50413200 – Opravy a údržba protipožiarnych zariadení  
b) 50610000 – Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení 

 
 
9. Podmienky účasti:  

- Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu, ktorá je 
predmetom danej zákazky (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské 
oprávnenie, a pod.) 

- Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti 
- Ponuka môže byť aj pre každú činnosť zvlášť 

 
10. Cenová ponuka bude predložená v nasledujúcej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 
- termín poskytnutia služby 
- záručná doba 



- platnosť ponuky 
 
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena pre daný predmet zákazky 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk:  23.01.2014 do 12:00 hod.  
 
13. Miesto na predloženie ponuky: Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej 

kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník 
 

 
 
Svidník, dňa 13.01.2014 


