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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 91 odst. 1. 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 nábrežie 2, 810 06 
Bratislava 

Kontaktná adresa: Slovenské národné múzem – Múzeum Betliar, Kaštieľna č. 6, 049 21 
Betliar  

 

2. Kontaktná osoba: Ing. Nagyová Brigita, ved. oddelenia historickej zelene, SNM – 
Múzeum Betliar, Kaštieľna č.6, 049 21 Betliar, tel. kontakt. +421 918728389 

 

3. Predmet zákazky: Oprava objektov poškodených veternou kalamitou v areáli parku 
kaštieľa v Betliari.. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000 € bez DPH 

 

5. Miesto dodania tovaru : Areál historického parku okolo kaštieľa v Betliari.  

 

6. Termín realizácie: do 30.11.2013 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Následkom veternej kalamity zo dňa 15.03.2013 v areáli parku okolo kaštieľa v Betliari  
okrem vývratov a polomov drevín boli zaznamenané škody aj na objektoch drobnej 
parkovej architektúry a na zariadeniach, ktoré sú súčasťou parkového príslušenstva. 
Jedná sa o nasledovné: 

- poškodená strecha objektu Zverinec v severnej časti areálu, 

- poškodený objekt objektu Besiedka na Veľkom jazere v severnej časti areálu, 

- poškodená lávka pri budove správy múzea, 

- poškodená lávka pod objektom hospodárskej budovy v južnej časti areálu, 

- poškodený odkvapový systém na objekte Vstupná budova. 

Škody boli spôsobené následkom pádu drevín väčšej hmotnosti na objekty a parkové 
príslušenstvo.     

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Opravy striech       45261910-6                             
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Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 45261300-7 
Tesárske a montážne práce     45422000-1 

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, s DPH 

- termín uskutočnenia stavebných prác 

- záručná doba  

- platnosť ponuky 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: do 15. novembra 2013 

13. Miesto na predloženie ponuky: SNM – Múzeum Betliar, Kaštieľna č. 6, 049 21 Betliar 


