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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: 
Transport výstavy (zbierkové predmety a závesný systém), výroba prepravného obalu na 
zbierkové predmety, zabalenie a vybalenie pred a po transporte zbierkových predmetov, 
zabezpečenie colných formalít a dokumentov pred vstupom do krajín, poistenie 
zbierkových predmetov počas transportov a trvania výstavy v Múzeu Miramar v Záhrebe 
a Srbskej národnej knižnici v Belehrade. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: - 
 

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

6. Opis zákazky: 

Transport výstavy (zbierkové predmety a závesný systém), výroba 1 ks prepravného 
obalu na zbierkové predmety, zabalenie a vybalenie pred a po transporte zbierkových 
predmetov, zabezpečenie colných formalít a dokumentov pred vstupom do krajín, 
poistenie zbierkových predmetov počas transportov a trvania výstavy v Múzeu Miramar 
v Záhrebe a Srbskej národnej knižnici v Belehrade. 
 
Charakteristika prepravných debien výstavy (v x š x h), v ktorých je zabalený závesný 
systém: 
1. 36 x 32 x 212 cm (debna je opatrená úchytkami) 
2. 24 x 32 x 212 cm (debna je opatrená úchytkami)  
3. 36 x 32 x 138 cm (debna je opatrená úchytkami) 
4. 101 x 58 x 115 cm (debna je opatrená kolieskami) 
 
Prepravný obal na prepravu zbierkových predmetov: 
1. 40 x 40 x 50 (v x š x h), 1 ks  
  
Zbierkové predmety: 
Poistná hodnota: 7188,- € 
Počet kusov:  11 (špecifikácia v Prílohe č. 1) 
Charakteristika: faksimile listín, 2 sú v tvare viazanej knihy 
 
Transport 1: 
Z: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum 

Bratislavský hrad (prístupné výťahom)  
Do: Múzeum Miramar, Záhreb 

Rooseveltov trg 5, 10000 Záhreb 
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Transport 2: 
Z: Múzeum Miramar, Záhreb 

Rooseveletov trg, 10000 Záhreb 
Do: Srbská národná knižnica 
 Skerliceva 1, 10000 Belehrad 
 
Transport 3: 
Z: Srbská národná knižnica 
 Skerliceva 1, 10000 Belehrad 
Do: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum 

Bratislavský hrad (prístupné výťahom)  
 
Termín realizácie:   
Transport 1:   16.09.2013  
Transport 2:   16.-17.10.2013 
Transport 3:   09.-10.11.2013 
 
Doba výpožičky a trvanie výstavy v Záhrebe: 
Termín výstavy:      17.09.2013-16.10.2013 
Výpožičná lehota (doba poistenia):   16.09.2013-17.10.2013 
 
Doba výpožičky a trvanie výstavy v Belehrade: 
Termín výstavy:      18.10.2013-08.11.2013 
Výpožičná lehota (doba poistenia):   17.10.2013-10.11.2013 
 
 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 60100000-9 Služby cestnej dopravy 
 

8. 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) 

 
9. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 
- termín dodania  
- platnosť ponuky 

 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2013 do 12.00 hod. 
 
12. Miesto na predloženie ponuky: zuzana.hybelova@snm.sk  


