
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: Ing.Michal Klas, +42120490111, michal.klas@snm.sk 

 

3. Predmet zákazky: nákup kancelárskeho nábytku do Múzea židovskej kultúry 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1415 € bez DPH    

 

5. Miesto dodania tovaru: Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica č. 17, Bratislava 

 

6. Termín realizácie: do 30 dní od vystavenia objednávky 

 

7. Stručný opis zákazky: dodanie nábytku podľa dole uvedených špecifikácií 

 

• 1ks stôl pracovný 140x80cm výška 72cm, chrómované nohy štvorcová podstava 
5x5cm, bez čela, hrúbka pracovnej dosky 2,5cm - povrch lamínovaná fólia, farba: 
orech tmavý.  

• 1ks stôl pracovný 120x60cm výška 72cm, chrómované nohy štvorcová podstava 
5x5cm, bez čela, hrúbka pracovnej dosky 2,5cm - povrch lamínovaná fólia, farba: 
orech tmavý. 

 

• 1ks stolička kancelárska čalúnená s opierkou na lakte, čierna, polohovateľná výška 
sedadla a chrbtovej opierky, na kolieskach 

 

• 1ks zásuvkový kontajner, 3 zásuvkový, uzamykateľný, výška x šírka x hĺbka : 
60x43x60cm, povrch lamínovaná fólia, farba: orech tmavý.  

 

• 4ks skrinka policová so stredovou policou a stredovým predelom vnútorný priestor 
rozedlený na 4 rovnaké časti. Rozmery: výška x šírka x hĺbka: 74x120x45; povrch 
lamínovaná fólia, farba: orech tmavý. 



 

• 1ks skrinka policová so stredovou policou a stredovým predelom vnútorný priestor 
rozedlený na 4 rovnaké časti. Rozmery: výška x šírka x hĺbka: 82,5x120x45; povrch 
lamínovaná fólia, farba: orech tmavý. Uzatvárateľná striebornou roletkou 
a uzamykateľná. 

 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Nákup kancelárskeho nábytku; 39130000-2 

 

9. Podmienky účasti:  

- predloženie živnostenského registra alebo výpisu z obchodného registra 

 

 

10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii: 

- cena bez DPH, s DPH 

- termín dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác 

- záručná doba  

- platnosť ponuky 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: do 26.7.2013 do 10:00 

 

13. Miesto na predloženie ponuky: Múzeum židovskej kultúry, Židovská 17, Bratislava 
alebo na e-mailovú adresu: michal.klas@snm.sk 


