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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 -2013/350 
 
- 
1. Verejný obstarávateľ:  Slovenské národné múzeum,  Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava  
                                            IČO: 00164721 
                                            IČ DPH: SK2020603068 
    Kontaktná adresa:        Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice      
 
2. Kontaktná osoba:       Ing. Mikuláš Letavay, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice 
 
3. Predmet zákazky:      NKP Zámok Bojnice, doplnenie osvetlenia Gotika 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:   12 800,- € bez DPH         
     
5. Miesto realizácie stavebných prác: SNM Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice 
 
6. Termín realizácie: do 31. 12. 2013 
 
7. Stručný opis zákazky: Nadštandardný systém osvetlenia vitrín v Päťhrannej veži: 
     a., svietidlá: AL – 07 lineárne svietidlo LED SMD 4W, 3000K, uhol vyžarovania 60 st., Batwing,    
                          -  dĺžka 2540 mm 6ks 
                          -  dĺžka 1940 mm 2ks 
                          KO - 4203, LED 1W, 3200K, uhol vyžarovania 24 st  -  18 ks 
      b., výroba a dodávka inštalačných prvkov pre adjustáciu zbierkových predmetov vo výstavných     
           vitrínach, 
      c., projekt skutočného vyhotovenia osvetlenia a inštalačných prvkov 

 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45316000 - 5 Inštalácie osvetľovacích a signalizačných systémov 
                                                                      45317000 - 2 Iné elektroinštalačné práce 
 
9. Podmienky účasti: Vybratý uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať, prípadne zápis do  
                                     zoznamu podnikateľov, ktorý vedie úrad, ktorým nahradí živ. oprávnenie, alebo zápis do    
                                     obch. registra v termíne do uzavretia objednávky / originál alebo overenú kópiu nie       
                                     staršie ako 3 mesiace /.  
 
10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii:  Cenovú ponuku na predmet zákazky predloží  
                                          uchádzač za celú zákazku v zmysle popisu požadovanej práce: 
                                          cenu bez DPH, 
                                          sadzbu DPH,  
                                          cenu celkovú 
                                          V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v cenovej ponuke. 
      Cenová ponuka bude ďalej obsahovať: - záručnú dobu ak je vyššia ako zákonná. 
                                                                     - dobu počas ktorej je uchádzač svojou ponukou viazaný, v prípade 
                                                                       ak je dlhšia ako požadovaná minimálna doba viazanosti 

 

Zámok a okolie 1 
972 01 Bojnice 
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11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk:  Cenovú ponuku uchádzač predloží najneskôr do  
                                                              27. 11. 2013. do 10,00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky: SNM Múzeum Bojnice , Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice, osobne,  
                                           emailom , alebo do tohto termínu doručí poštou. V prípade doručenia ponuky  
                                           osobne, alebo poštou, uchádzač označí obálku  NEOTVÁRAŤ -  súťaž bleskozvody  
 
14. Minimálna doba viazanosti cenovej ponuky: do 20. 12. 2013. 
 
15. Otváranie cenových ponúk: otváranie cenových ponúk sa uskutoční dňa 27. 11. 2013. o 10,00 hod. na                       
                                                      adrese: SNM Múzeum Bojnice , Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice.  
                                                      Zúčastniť sa ho môžu záujemcovia, ktorí predložili cenovú ponuku, alebo ich  
                                                      splnomocnení zástupcovia.  
 
16. Podklady poskytnuté obstarávateľom:  -  návrh osvetlenia 
                                                                          - obhliadka objektu 
      Podklady si môže uchádzač vyzdvihnúť, alebo do nich nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok     
      v čase od 08,00 do 14,00 hod. na adrese SNM Múzeum Bojnice, Zámok a okolie č.1, 972 01 Bojnice.    
      Prípadnú návštevu je potrebné jeden pracovný deň vopred dohodnúť na t. č.:  
      0465430624, 0465430633, ing. Letavay. 
 
17. Ostatné: 
 
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.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu predmetu zákazky podľa svojich finančných možností.  
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 odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie, alebo 
vypracovaná v rozpore s výzvou. 
 


