
SNM-MČK-ZNS-2014/39

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 obstarávate ľ : Slovenské národné múzeum,Vajanského nábr.2, 810 06  Bratislava

2. Kontaktná osoba: Beáta Porkertová, č.t.: 033/2455114

3. Predmet zákazky:
    Farby, laky, tmely podľa rozpisu 

4. Predpokladaná hodnota zákazky : 1.800,-- € bez DPH

5. Miesto dodania tovaru: SNM - Múzem Červený Kameň, 900 89 Častá  

6. Termín realizácie: rok 2014 - postupné dodanie

7. Opis zákazky : farby, laky, tmely  podľa rozpisu

MJ

Ročná 
spotreba - 

odhad

cena za 
MJ v € 
bez DPH

Spolu  v  €  
bez DPH

ks 7
ks 4
ks 6
ks 10
fľ 12
ks 8
ks 20
ks 20
ks 2
ks 2
ks 14
ks 5
ks 8
bal 5
ks 6
ks 5
ks 1

Cena spolu bez DPH: ..................................

Cena spolu s DPH:.......................................

Verejné obstarávanie bude ukončené objednávkou zo strany objednávateľa. Zákazka je

platná na kalendárny rok 2014, resp.  do zakúpenia predmetu zákazky v hodnote

stanovenej ako predpokladaná hodnota zákazky v tejto výzve.

8. Spolo čný slovník obstarávania (CPV) :
44830000-7 - Tmely, plnivá, tesnieace tmely a rozpúšťadlá

Riedidlo S6006
Syntadur 1kg
Tmel akrylový
Tmel transparentný
Belinka base 5kg

Položky predmetu zákazky
Spektra  30kg
Esmal 25kg
Synta biela základná 3kg
Penetra 5l

Ceresit - náhrady (2ks v balení)
Fólia zakrývacia 4x5 m
Lak na drevo 1kg

Belinka Lazur 5kg

Stierka 1kg

Štetec 2,5"
WD 40 - 100ml
Posypová soľ 25 kg



39224210-3 - Maliarske štetce

44174000-0 - Fólia

44832200-3 - Riedidlo

44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely

9. Podmienky ú časti:
 - predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špe cifikácii:
 - cena bez DPH, s DPH

 - termín dodania tovaru od objednávky

 - platnosť ponuky 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
 -  najnižšia cena za celý predmet zákazky

12. Lehota na predkladanie ponúk:

13. Miesto na predloženie ponuky: SNM-Múzeum Červený Kameň, 900 89  Častá

beata.porkertova@snm.sk

7.3.2014 do 12:00 hod


