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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 

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

2. Kontaktná osoba: (meno, telefón, e-mail) Peter Šugár, tel.: +421 2 20469 149, mail: 

peter.sugar@snm.sk,  

3. Predmet zákazky: Poskytovanie parkovania 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 565.- € bez DPH  / 1 rok 

5. Miesto poskytnutia služby: do 100 m od hlavného vstupu do sídelnej budovy 

Slovenského národného múzea, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 

6. Termín realizácie (alebo trvanie zmluvy v mesiacoch): začiatok január 2014 / 12 

mesiacov 

7. Stručný opis zákazky: Pre potreby SNM je potrebné zabezpečiť 5 parkovacích miest pre 

služobné motorové vozidlá, ako aj pre vozidlá návštev a zásobovania. 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Parkovacie služby - CPV: 61712400-7 

9. Podmienky účasti:  

a. uchádzač predloží doklad podľa § 26 ods. 1 písm. f) o tom, že je oprávnený 

poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky - postačí fotokópia s ORSR 

alebo ŽRSR a pri podpise predloží k overeniu originál zápisu z OR SR (ŽRSR) 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 

- termín poskytnutia služby od januára 2014 / 48 mesiacov 

- platnosť ponuky do 31. 05. 2014 

- iné požiadavky  

 kontrolovaný vstup s obsluhou parkoviska 

 vzdialenosť od hlavného vstupu do sídelnej budovy SNM do 100 m z dôvodu 

nákladky a výkladky tovaru a zabezpečenie obsluhy pre SNM, 

 garancia 5 parkovacích miest 24 hod. denne / Po - Ne 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

12. Lehota na predkladanie ponúk: do 16. 01. 2014 do 13:00 hod 

13. Miesto na predloženie ponuky:  

Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 
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