
HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE 

Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
       

Výzva na predkladanie cenovej ponuky   

(zákazka podľa  §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)  

 

 

 
1. Predmet obstarávania: 

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo 

vlastníctve  Hradného múzea vo Fiľakove.“ 

 

2. Identifikácia verejného  obstarávateľa: 

Názov obstarávateľa:   Hradné múzeum vo Fiľakove 

Adresa:    Hlavná 14, 98601 Fiľakovo 

IČO:     42013241 

Kontaktná osoba:   Mgr. Attila Agócs 

Web:     www.hradfilakovo.sk 

e-mail:     hradnemuzeum@filakovo.sk 

 
3. Opis predmetu  obstarávania: 

Zákazka zahŕňa reštaurovanie 1 ks historického nábytku - trojosového sekretára 

s poľovníckym motívom – príloha č. 1 (fotodokumentácia  súčasného stavu). 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  

5.680,00 EUR bez DPH  (v prípade platiteľa DPH je nutné uviesť v cenovej ponuke aj celkovú 

cenu s DPH)  

 

5. Rozsah   predmetu obstarávania: 

Rozsah predmetu obstarávania je položkovite špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto výzvy 

(rozpočet podľa  jednotlivých položiek).  

 

6. Variantné riešenia: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 

 

7. Lehota na plnenie  predmetu obstarávania: 

Lehota na plnenie predmetu obstarávania je najneskôr do 30. mája 2014. 

 

8. Miesto a spôsob  poskytovania podkladov potrebných k vypracovaniu cenovej ponuky: 

8.1 Súťažné podklady – Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú prílohou č. 2 tejto výzvy.     

http://www.hradfilakovo.sk/
mailto:hradnemuzeum@filakovo.sk


8.2 Ďalšie informácie poskytuje verejný obstarávateľ v adrese svojho sídla formou obhliadky 

zbierkových predmetov na mieste. 

 

9. Vysvetlenie súťažných podkladov: 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v súťažných 

podkladoch na základe písomnej/ústnej žiadosti  o vysvetlenie, doručenej/podanej 

verejnému obstarávateľovi najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Vysvetlenie zašle verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch 

pracovných dní od doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti verejnému obstarávateľovi, 

najneskôr však do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

10. Podmienky účasti: 

- Predloženie  cenovej  ponuky podľa prílohy č. 2 tejto výzvy v stanovenom termíne 

- Kópia dokladu potvrdzujúceho príslušnú odbornú spôsobilosť osoby na vykonanie  
odborného ošetrenia zbierkových predmetov (pod dokladom sa rozumie napr. 
potvrdenie o ukončení odborného stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia v 
príslušnom odbore, výpis zo Živnostenského a Obchodného registra).  
 

11. Vyhodnotenie  splnenia podmienok účasti: 

 Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, 

a  z procesu verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,  

- predložil neplatné doklady, 

- poskytol  nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium na  vyhodnotenie ponúk: cena s DPH v EUR - 100% 

 

13. Obsah ponuky: 

- Predloženie  cenovej  ponuky podľa prílohy č. 2 tejto výzvy  
- Kópia dokladu potvrdzujúceho príslušnú odbornú spôsobilosť osoby na vykonanie 

odborného ošetrenia zbierkových predmetov.  

 

14. Predkladanie ponúk: 

14.1. Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 14.3.2014 do 10.00 hodín 

14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne: 

            

           Hradné múzeum vo Fiľakove 

           Podhradská 14 

           986 01 Fiľakovo 

 

15. Označenie  obalov ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky 

musí obsahovať nasledovné údaje: 

15.1 Adresu verejného obstarávateľa 

15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 



15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“ 

15.4 Označenie: „Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom 

nachádzajúceho sa vo vlastníctve  Hradného múzea vo Fiľakove.“ 

     

16. Lehota a miesto otvárania ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 14.2. dňa 14.3.2014 o 13.00 hod., 

v kancelárii riaditeľa Hradného múzea vo Fiľakove (na poschodí budovy). 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je 4 mesiace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Attila Agócs 

                                                                                riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove 

 

 

 

 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 13.2.2014 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1:    Fotodokumentácia 

Príloha č. 2:    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - rozpočet 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Telefón         Mobil              E-mail       IČO            DIČ                 Bankové spojenie                                   
047/4382017  0918/975634    hradnemuzeum@filakovo.sk     42013241     2022511590     10030289/5200         



 

 


