
 

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona  č.25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

PRIESKUM TRHU 

                                                                    

A. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov organizácie:    Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

Sídlo organizácie:    Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

 IČO:     42084636 

 Štatutár:     Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

 Telefón:     +421 53 46 99 066 

 Fax:      +421 53 46 99 065 

 e-mail:     hradiska@maslev.sk  

 Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

B. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 

 

C. Opis predmetu zákazky:   Zariadenie múzea Spišské Podhradie výstavnými skriňami 

a osvetlením. Zákazka bude realizovaná v rámci projektu nadnárodnej spolupráce  s názvom 

„Oživme bohatstvo Matky Zeme a tradície našej minulosti“. 

Špecifikácia zákazky zo sprievodnej správy vypracovanej Ing. M. Čurillom: 

C.1 ZÁKLADNÉ  ÚDAJE 
 

- Predmet stavby je vymedzený:  
na návrh a realizáciu podstavcov, zadných panelov a presklenia chrániaceho muzeálne 

exponáty. 

- Svetlá výška miestnosti je 3400 mm  
- Celkovo riešená plocha miestnosti múzea predstavuje:  58,6 m2 
- výstavná plocha :      20,5 m2 
- plocha zadného panelu :     46,3 m2 

biele plochy :       33,6 m2 
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 plochy orech (lamino)      12,7 m2 

- podstavce (viď výkresová dokumentácia) :   A1 2 ks 
A2 1 ks 

B1 8 ks 

B2 1 ks 

C 7 ks 

- plocha sklenených panelov z kaleného skla :   45 m2 

 (Sklá budú s posuvným systémom)  

- plocha horného prekrytia bielymi laminovanými doskami : 18,6 m2  

- osvetlenie bude bodovými svetlami zabudovanými v hornej krycej doske 

Počet svietidiel       25 ks  

 

C.2 PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 
 

Pre  spracovanie  dokumentácie boli  použité  tieto  podklady : 

- Zameranie miestnosti 
- Konzultácie s investorom 
- Fotodokumentácia  

 
C.3 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 

Prevádzkovateľom bude mesto Spišské Podhradie v spolupráci s MAS LEV, o.z.. 

C.4  SÚHRNNÉ  RIEŠENIE  STAVBY (Súhrnná technická správa) 
CHARAKTERISTIKA PRIESTOROV A TECHNICKÉ RIEŠENIE. 

Mesto Spišské Podhradie má v depozite množstvo muzeálnych predmetov, ktoré by chcelo 

ukázať širokej verejnosti. Navrhované múzeum chce MAS LEV v spolupráci s mestom zriadiť 

v priestoroch objektu mestskej knižnice, kde bola na tento účel určená miestnosť. Múzeum bude 

zriadené za finančnej pomoci EPFRV skrz projekt spolupráce: „Oživme bohatstvo Matky Zeme a 

tradície našej minulosti“. V súčasnosti sa v miestnosti nachádzajú počítače s prístupom na internet 

určené pre verejnosť, pre tento účel bude vybraný iný priestor.  

 Miestnosť sa nachádza na konci vstupnej chodby objektu oproti schodisku. Má nepravidelný 

tvar s uskočením a lomením stien, čo bolo zohľadnené pri navrhovaní. Povrch stien a stropu je 

vápenná omietka s bielym náterom, ktorý bude zrejme potrebné opätovne pretrieť. Podlaha je 

laminátová, pravdepodobne buk v dobrom stave. Do miestnosti sa vstupuje jednokrídlovými dverami 

šírky 800 mm a výšky 1970 zo vstupnej chodby prízemia. V miestnosti sa nachádzajú ešte jedny 



dvojkrídlové dvere š. 1500 mm za ktorými je priestor kancelárie. Tieto dvere navrhujem Prekryť 

vitrínami so zadným panelom s odstupom od steny, aby bol zabezpečený pohodlný prechod.  

 Výstavnú plochu budú tvoriť podstavce skladajúce sa z veka bielej farby a jedného až troch 

dielcov podstavy - materiál orech, ďalej zo zadných panelov v dvoch materiálových variantoch Bielej 

farby a orechu z laminovaných dosák hr. 22 mm. Úlohou zadných panelov je okrem estetického 

hľadiska a prezentačnej plochy aj vyrovnanie nepravidelných tvarov miestnosti.  Exponáty budú 

chrániť kalené sklenené tabule s posuvným systémom s uzamykaním, aby bola možná ich údržba. 

Horné prekrytie vitrín bude laminovanými doskami bielej farby hr. 22 mm s aplikovanými svietidlami 

pre osvetlenie exponátov. 

V strede miestnosti budú dva podstavce tipu „C“ bez presklenia pre exponáty, ktoré nie je potrebné 

takto oddeliť. Navrhovaný systém podstavcov umožňuje variabilitu vo vytváraní priestoru pre 

exponáty a dá sa aj po čase doplňovať alebo meniť. V základnej zostave budú použité dielce tipu A1, 

A2, B1, B2 a C viď výkresová dokumentácia. Výstavný priestor bude môcť obsahovať aj systém políc 

z kaleného skla nesený drátenou konštrukciou,.  

Príprava pred montážou: 

- z miestnosti bude vysťahovaný všetok jestvujúci mobiliár 
- plochy stien a stropu budú natreté bielym náterom vhodným pre omietané steny 

 

Dodanie podkladov 

Obstarávateľ zodpovedá na všetky otázky pri vyžiadaní uchádzačom alebo pri podpise zmluvy o dielo 
s výherným dodávateľom, v zmysle požiadaviek uchádzačov. Tiež poskytne tie údaje a kontakty na 
partnerov, ktoré k dispozícii už má. 
 

C.5 Náhľady a rozpis skriniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 





D. Miesto dodania cenovej ponuky:  Občianske združenie MAS LEV, o.z.  
      Námestie Majstra Pavla 28    
      054 01 Levoča 
 

E. Miesto dodania zákazky:   Mariánske námestie č. 34 
      053 04 Spišské Podhradie 
  

- číslo súpisné 559, zapísanej v katastri nehnuteľností  na LV č.1 
   

F. Možnosť predloženia ponuky :  Iba na celý predmet zákazky! 
 

G. Termíny: 
 

Termín dodania cenovej ponuky:  do 16.02.2014 osobne, alebo poštou na adresu uvedenú
     v bode A. 

Trvanie zmluvy:    od cca marec 2014 – cca do december 2014  
Termín dodania zákazky:  cca do december 2014, upravené bude v zmluve o dielo

     
 
H.  Poskytnutie súťažných podkladov: 

Dodávateľ si môže vypýtať nazrieť do originálu technickej dokumentácie, prísť pozrieť na konkrétny 
priestor,  konkretizovať ďalšie parametre predmetu zákazky.  

  Celková cena predmetu zákazky 

Cena za celkový predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR 

- sadzba a výška DPH v EUR 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na 
túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platca DPH“ v cenovej ponuke.  

I. Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry.  

Faktúra môže byť vystavená na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu. 

K.  Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

- nebola predložená ani jedna ponuka; 

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 



- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

L. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota v limite do 20 000 € bez DPH. 

M. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 10:40 hod v priestoroch kancelárie MAS LEV 

(viď adresa obstarávateľa). Pre vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia pozostávajúca z členov 

Správnej rady MAS LEV, o.z. v počte 3 osoby.  

 

V Levoči dňa 31.01.2014  

 

Mgr. Peter Pitoňák 

podpredseda MAS LEV, o.


