
 
 

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 2, 810 06 Bratislava 

 

2. Kontaktná osoba: Zuzana Hýbelová, tel.: 02/20483121, zuzana.hybelova@snm.sk  

 

3. Predmet zákazky: 

Dodávka, zameranie a odborná montáž/nalepenie špeciálnej priehľadnej nereflexnej 
protislnečnej fólie s ochranou proti UV žiareniu na okenné tabule v expozíciách na 
Bratislavskom hrade. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,00 € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru (alebo poskytnutia služby, realizácie stavebných prác): 

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 

 

6. Termín realizácie: do 31.07.2013 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Dodávka, zameranie a odborná montáž/nalepenie špeciálnej priehľadnej nereflexnej 
protislnečnej fólie s ochranou proti UV žiareniu na okenné tabule v expozíciách na 
Bratislavskom hrade: 
 
Fólie s rozmerom cca 37,5x45 cm –   80 ks – 13,50 m2 
Fólie s rozmerom cca 37x52 cm    – 256 ks – 49,25 m2 
Fólie s rozmerom cca 39x52,5 cm – 128 ks – 26,21 m2 
Fólie spolu:    88,96 m2 
 
Bližšia špecifikácia rozmerov je v prílohe tejto výzvy. 
Dodanie a montáž do Historického múzea na Bratislavský hrad. 
 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  



 
 

44115900-8 Zariadenia na ochranu pred slnkom 

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 
stavebné práce (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské oprávnenie, a pod.) 

- preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti (ak je to potrebné) 

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 

- termín dodania  

- platnosť ponuky 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2013 do 12.00 hod. 

 

13. Miesto na predloženie ponuky: zuzana.hybelova@snm.sk  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo viesť ďalšie rokovania s uchádzačom, ktorého 
ponuka získala predbežne najlepšie hodnotenie. V prípade rovnosti hodnotenia môžu byť 
vedené rokovania i s viacerými uchádzačmi. V prípade, že podľa  uváženia verejného 
obstarávateľa nebude ani jedna ponuka vyhovujúca, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky  predložené ponuky. 
Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky.  

  
Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka odovzdaná po lehote určenej na 
odovzdanie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou.    
 
 
S pozdravom 
 
Zuzana Hýbelová 
SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 


