
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 --AAMM --ZZNNSS--22001144//112299  

1. Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 
                                       Archeologické múzeum (AM) 
 

2. Kontaktná osoba: Hana Gašpárková, SNM-AM, Žižkova 12, Bratislava 
                                     mail: hgasparkova@snm.sk, tel. 02/204 912 73 

                               mail: bartik@snm.sk   
 

3. Názov zákazky: Výroba drevených regálov - otvorených i uzatvárateľných - na knihy s 
montážou. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000,- € bez DPH. 
 

5. Miesto dodania tovaru : SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, 810 06 Bratislava 
 

6. Termín realizácie: do 31.10.2014 
 

7. Stručný opis zákazky: Regále z dreva na knihy na mieru, do atypických miestností 
knižnice a chodby podľa nižšie priloženej prílohy. Na chodbe uzatvorené dvierkami 
s priehľadným sklom v rámoch a uzamykateľné, v knižnici spodné skrinky s dvierkami 
s priehľadným sklom uzatvárateľné a horné skrinky prípadne police bez dvierok. 

      Hĺbka regálov 30cm, najmenej polovica políc výškovo polohovateľná.  
Vyžaduje sa obhliadka a zameranie priestorov po telefonickom dohovore s kontaktnou 
osobou podľa bodu 2. 
 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 4455442211000000--44 Stolárske práce 
 

9. Podmienky účasti:  
- predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo 

uskutočňovať stavebné práce (napr. doklad o oprávnení podnikať, živnostenské 
oprávnenie, a pod.) 

 
10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena celkom s DPH v EUR; ak uchádzač nie je 
platca DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke 

- technické vyhotovenie, druh použitého materiálu, estetické a funkčné charakteristiky,  
- lehota dodania vrátane montáže do 31. 10. 2014 
- forma zmluvného vzťahu objednávka/faktúra 
- cenová ponuka uchádzača musí zahŕňať všetky náklady  na predmet zákazky vrátane 

montáže a dopravy 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- 1.  Najnižšia cena celkom s DPH v EUR - 40 bodov (relatívna váha). 
- 2. Vhodnosť navrhovaného riešenia pre historické priestory múzea - 30 bodov 

(relatívna váha). 
- 3.  Účelnosť využitia priestoru z hľadiska množstva uskladnených kníh - 20 bodov. 
- 4.  Lehota dodania vrátane montáže - 10 bodov (relatívna váha).  



 
- Úspešná ponuka bude tá, ktorá získa najviac bodov. 
- v prípade rovnosti ponúk o úspešnom uchádzačovi rozhodne termín dodania zakázky. 

 
12. Lehota na predkladanie ponúk:   31. 07. 2014 do 17:00 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponuky:  
      poštou:  SNM - Archeologické múzeum, P.O.BOX 13, Vajanského nábr.2, 
                    810 06  Bratislava s označením obálky „Súťaž - neotvárať!“ 
      mail: hgasparkova@snm.sk 
      mail: bartik@snm.sk 
 



 


