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

3. Predmet zákazky: 
Deinštalácia, balenie a prenos výstavy „Umenie a príroda stredovekej Európy“. 
Deinštalácia, balenie a prenos výstavy „Na počiatku bolo Slovo – Ruské Ikony“. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,00 € bez DPH 
 

5. Miesto dodania služby: SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 
 

6. Termín realizácie:  17.02.2014 - 24.02.2014 
 

7. Opis zákazky: 
Deinštalácia, balenie a prenos výstavy „Umenie a príroda stredovekej Európy“. 
- deinštalácia zbierkových predmetov 
- balenie zbierkových predmetov do prepravných debien 
- prenos prepravných debien (schody, nákladný výťah)  
- nakládka výstavy 
- špeciálny baliaci materiál (TYVEK – 2 balenia - cca 100m2, BONDINA – 2 balenia - 
cca 100m2) 
- potrebné zabezpečiť dvoch ľudí - balenie 
- potrebné zabezpečiť šesť ľudí – prenos 2 ks nadrozmerných prepravných debien 
z 3.poschodia Bratislavského hradu po slávnostnom schodisku 
- balenie 17.02.2014 – 21.02.2014 
- nakládka 24.02.2014 
 
Deinštalácia, balenie a prenos výstavy „Na počiatku bolo Slovo – Ruské Ikony“. 
- deinštalácia zbierkových predmetov 
- balenie zbierkových predmetov do prepravných debien 
- prenos prepravných debien (nákladný výťah)  
- nakládka výstavy 
- špeciálny baliaci materiál – „Mica restoration paper“ – šírka 90 cm – 200 metrov 

Kraft papier – šírka 90 cm - 200 metrov 
Air-bubble fólia – 1 balenie - 100 metrov 
Papierová lepiaca páska – 10 ks 

- potrebné zabezpečiť dvoch ľudí – balenie, prenos 
- balenie 17.02.2014 – 18.02.2014 
- nakládka 19.02.2014 
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8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45255400-3 Montážne práce 
34000000-7 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu 
 

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: 11.02.2014 do 14.00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky: zuzana.hybelova@snm.sk ; snm.hm.vo@gmail.com 


