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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 

SSNNMM--RR--ZZNNSS--22001144//113300  

1. Verejný obstarávateľ : Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. č. 2,  

810 06 Bratislava 

 

2. Kontaktná osoba : Ing. Ján Palárik, vo@snm.sk   

 

3. Názov (predmet) zákazky : Reklamná kampaň pre SNM 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky : do 19 900 v € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru : zoznam miest podľa prílohy 

 

6. Termín realizácie: podľa objednávok do 31. 12. 2014 

 

7. Stručný opis zákazky: Reklamná kampaň vrátane zabezpčenia reklamných billboardových 

plôch veľkosti 5,1m x 2,4m, výroby, dodania a výlepu bilboardov podľa dodaného grafického 

návrhu   

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane  

 

9. Podmienky účasti :  

- Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu (napr. doklad o oprávnení podnikať, živ. 

oprávnenie a pod.) - postačuje fotokópia plat. dokladu; úspešný uchádzač na vyznanie 

predloží originál dokladu k overeniu 

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii : 

- cena bez DPH, sadzba a výška DPH, celkom s DPH v €; uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 

na túto skutočnosť vopred upozorní 

- 1. etapa dodania služby do 1. augusta 2014 a následne podľa ďaľších objednávok 

- platnosť ponuky do 31. 12. 2014 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať služby podľa skutočnej potreby 

a prideleného finančného limitu 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH  

- v prípade rovnosti ponuky uchádzačov, rozhodne kratší termín realizácie predmetu 

obstarávania  

- predložená cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na realizáciu predmetu 

zákazky (výroba, dodanie, výlep bilboardov podľa objednávky) 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk : do 21. 07. 2014 do 14:00 hod. 

 

13. Miesto na predloženie ponuky : vo@snm.sk alebo osobne alebo poštou na adresu  Slvenské 

národné múzeum, Vajanského nábr. 2, OVO, 810 06 Braislava s označením „Súťaž - neotvárať″  

mailto:vo@snm.sk
mailto:vo@snm.sk


2/2 
 

 

 

Príloha č. 1 

Reklamná kampaň SNM a Poštovej banky 

Zoznam miest 

1. Bratislava 

2. Červený Kameň 

3. Pezinok 

4. Banská Bystrica 

5. Košice 

6. Betliar 

7. Nitra 

8. Bojnice 

9. Levoča 

10. Spišská Nová Ves 

11. Žilina 

12. Martin 

13. Prešov 

14. Modra 

15. Myjava 

16. Prievidza 

17. Modrý Kameň 

18. Vrútky 

19. Svidník 
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Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
 

 
 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
(odporúčaný formulár) 

 
 

Slovenské národné múzeum Bratislava, Vajanského nábr. č. 2, 810 06 Bratislava 
 

Názov zákazky: Reklamná kampaň pre SNM  

 
Oznámenie zverejnené:  

v profile verejného obstarávateľa na linku 
http://www.snm.sk/swift_data/source/verejne_obstaravanie/vo/vo_po_010713/vyzva%20na%20predloze

nie%20cp%20rk.pdf  

 
Obchodné meno uchádzača: .............................................  

 
Adresa alebo sídlo uchádzača: ..........................................  

 
IČO: ...........................................  

 

IČ DPH : ...................................................  
 

 

Kritérium Cena bez DPH v € Výška DPH v % Cena celkom v € 

Najnižšia cena    

    

Lehota dodania* .......... dní 

*Lehota dodania v dňoch bude rozhodujúca s prípade rovnosti ponúk. 

 

Zároveň vyhlasujem, že som / nie som platiteľom DPH. 

 
Miesto: 

 
Dátum: 

 
 

..................................................................... 
Meno, priezvisko, tituly štatutárneho zástupcu uchádzača 
Pečiatka a podpis 
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