
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Slovenské národné múzeum
IČO:  00164721
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, 036 80 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Monika Haršányiová
Telefón: +421 434131011
Fax: +421 4220290
Email: monika.harsanyiova@snm.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.snm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.snm.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Oprava objektu zrubového domu a humna z Trebostova v Múzeu slovenskej dediny

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine,
Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Oprava objektu zrubového domu a humna z Trebostova situovaného v Múzeu slovenskej dediny v Martine, ktorá zahŕňa:
 
- vykonanie odvodnenia terénu okolia domu a humna, 
- rozobratie poškodenej zrubovej časti domu (predpoklad 60 70 %) a ich nahradenie ručne kresanými konštrukčnými
prvkami s využitím použitých rozobraných prvkov, 
- rozobratie poškodenej zrubovej časti humna (predpoklad 7 -15 % strešnej konštrukcie a poškodených nosných
zrubových trámov) a ich nahradenie ručne kresanými konštrukčnými prvkami s využitím použitých rozobraných prvkov, 
- pokrytie strechy domu ručne štiepaným šindľom dĺžky 50 cm (nesmie sa použiť strojovo štiepaný šindeľ)
impregnovaným bochemitom, jednoduché krytie (pôvodná slamená krytina bude nahradená dreveným šindľom), 
- pokrytie strechy humna slamenou krytinou, 
Podmienkou realizácie opravy strechy na objekte domu z Trebostova je použitie ručne štiepaného šindľa. Pri oprave
nesmie byť použitý strojov rezaný šindeľ. Dôvodom je skutočnosť, že ručne štiepaný šindeľ je kvalitnejší, štiepanie
nenarúša štruktúru dreva a zaručuje menšiu nasiakavosť povrchu oproti rezaným šindľom. Štiepaný šindeľ má v
porovnaní s rezaným zhruba trojnásobnú životnosť. Rezaný šindeľ sa v tradičnom ľudovom staviteľstve nepoužíval
vzhľadom na jeho nízku kvalitu a životnosť a preto nie je aplikovaný ani na objektoch v Múzeu slovenskej dediny v
Martine.  
Podrobnejšie vymedzenie obstarávaných služieb tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky a Príloha č.1 a Príloha č.2 Zmluvy
o dielo (výkaz-výmer), ktorá tvorí prílohu Súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212314-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45260000-7,  45261210-9,  45261420-4,  45421000-4,  45422000-1 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celý predmet zákazky
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  80 799,1200 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

1/3



Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  26

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Verejný obstarávateľ
vyžaduje od uchádzača splnenie podmienok týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač môže doklady o splnení podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť
dokladom o zapísaní do Zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.  
Všetky požadované doklady v zmysle § 26 ods. 2 predloží uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov a tieto nebudú staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky. V prípade predloženia potvrdenia o zapísaní
do Zoznamu podnikateľov úspešný uchádzač predloží doklad v zmysle § 26 ods. 2 písm. f) o oprávnení podnikať
(originál, príp. úradne overenú kópiu) do termínu uvedenom vo výzve verejného obstarávateľa na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 Zákona o verejnom obstarávaní, ako taxatívne podmienky zákona. Uchádzač
nimi preukazuje, že má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a je schopný riadne si
plniť svoje záväzky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva,
dôležitosti alebo využitia dodávky stavebných prác jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:  
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom  
1.bol verejný obstarávateľ alebo podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie
uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky za predchádzajúcich 5 rokov (2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ), ktorých zmluvná cena je minimálne 20.000,00 €
za zákazku. Zoznam bude obsahovať dátum (termíny realizovaných stavebných prác), názov, adresu, kontakt na
odberateľa, zmluvnú cenu. Verejný obstarávateľ vyžaduje k uvedenému zoznamu predložiť minimálne 2 potvrdené
referencie na daný predmet zákazky rovnakého charakteru (drevené objekty). 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Uchádzač preukazuje, že má dostatočné skúsenosti a schopnosti plniť
predmet zákazky v potrebnom rozsahu a kvalite podľa predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

SNM-MT-PDL-2013/289
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.08.2013 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.08.2013 11:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  22.08.2013 12:00
Miesto :  Otváranie ponúk sa uskutoční v malej zasadačke Slovenského národného múzea - Múzea v Martine na adrese
Malá hora 2, 036 80 Martin.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Každý uchádzač preukáže svoju totožnosť pred
otváraním obálok občianskym preukazom, alebo iným hodnoverným dokladom.
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Súťažné podklady sa poskytujú záujemcom na základe písomnej žiadosti v elektronickej podobe. Lehota na prijímanie
žiadostí o Súťažné podklady je najneskôr do 09.08.2013 do 11,00 hod. na doručovacej adrese, t.j. Slovenské národné
múzeum Múzeá v Martine, Malá hora 2, 03680 Martin, príp. zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu snmmartin@snm.sk.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie e-mailom, alebo osobné prevzatie (osobné prevzatie je možné len po
dohovore s kontaktnou osobou) v pracovných dňoch od 09,00 hod do 14,00 hod. V tlačenej podobe verejný
obstarávateľ poskytne súťažné podklady iba v prípade, ak o to vo svojej žiadosti záujemca požiada. Spôsob prevzatia
Súťažných podkladov uvedie uchádzač / záujemca v žiadosti o Súťažné podklady.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
30.07.2013
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