
Zverejnenie zadávania zákazky  
Vihorlatské múzeum v Humennom ako verejný obstarávateľ 

zverejňuje 
v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov 
 
 
 
Druh zákazky : TOVAR/STAVEBNÉ PRÁCE 
Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: Vihorlatské múzeum v Humennom    
IČO: 37781391    
Poštová adresa: Vihorlatské múzeum Humenné, Námestie slobody č. 1 
PSČ: 066 18    
Mesto/obec: Humenné 
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Vihorlatské múzeum Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 18  
Humenné 
Kontaktná osoba: Mgr. Vasil Fedič, Mgr. Katarína Sninská 
Telefón: 0577752240 
Fax: 0577752240 
E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.muzeumhumenne.sk   
  
Predmet zákazky  
 
1. Názov zákazky Oprava vnútorných a vonkajších fasád kaštieľa v Humennom - 

reštaurátorské sondy a odkvapy  
 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov  
alebo poskytovania služieb: 

Zákazka na nákup tovaru a uskutočnenie stavených prác zadávaná podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
Miesto dodania predmetu zákazky: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 
1, 066 18  Humenné 
 
3. Opis zákazky a jej podmienok:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
predmetom ktorej je: 
 
Oprava vnútorných fasád kaštieľa v Humennom  
 
1. Úprava reštaurátorských sond vnútorných a vonkajších fasád kaštieľa  
a ich povrchový náter, kde je potrebné dodržať tieto podmienky: 
- jestvujúce reštaurátorské sondy podľa potreby vyplniť tehlou, resp. iným vhodným 
prírodným materiálom s použitím vápennej ložnej malty, 



- výplne sond opatriť omietkou vyrobenou na vápennom základe. Povrchovú štruktúru 
omietky zjednotiť s okolitými plochami omietky, 
- jestvujúce sondy ( niektoré sú veľkorozmerné ) upraviť a povrchovo zjednotiť s okolitými 
plochami náterom.   
 
Plocha spolu cca: 50  m² 
- sú potrebné murárske a fasádne práce + dodanie svojho materiálu. 
 
2. Oprava , prípadne výmena odkvapového  systému / strešných odkvapov a zvodov / : 
- severné krídlo nádvoria kaštieľa v Humennom, 
- dĺžka krídla je cca 32 m, 
- je potrebné opraviť, prípadne vymeniť zbierače v rohoch, 
- potrebná je aj vysokozdvižná plošina ( podľa potreby ). 
 
Termín realizácie prác: do 25. 11. 2014  
 
Obhliadku je možné uskutočniť po dohode na tel. č. 057/7752240 / Vihorlatské 
múzeum v Humennom /. 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,  
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 
skupiny dodávateľov. 
 
4. Lehota dodania  a splatnosť  
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov vyššieho územného celku, bezhotovostným 
platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR za dodanie tovaru a uskutočnenie 
stavebných prác verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe 
predloženej faktúry, z ktorej bude zrejmé dodržanie popisu predmetu zákazky. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia tejto faktúry na adresu verejného obstarávateľa 
uvedenú v tejto výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok 
ani zálohovú platbu. 
 
5. Podmienky účasti, obsah ponuky 
5.1. Uchádzač predloží v ponuke: 
- identifikačné údaje uchádzača vrátane IČO a DIČ  a prípadne e-mailovú adresu, 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH a s DPH,  
- aktuálny doklad o odbornej spôsobilosti uskutočňovať požadovanú službu ( stačí kópia ).  
 
V prípade, ak uchádzač nedodrží podmienky uvedené v tejto výzve, taká ponuka nemusí 
byť zahrnutá do vyhodnotenia.   
Celá ponuka musí byť predložená a vyhotovená v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.  
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena celkom za celý predmet 
obstarávania.  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku,  
ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom 
za celý predmet obstarávania  t. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena 



celkom za celý predmet obstarávania. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí  
byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí,  
že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných 
miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle 
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude 
zaokrúhľovať smerom nahor). 
 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH a s DPH,  
- ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH alebo upozorní na túto skutočnosť. 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  04. 11. 2014 do 1300 hod. 
 
Ponuku musí byť doručená: 
- v zalepenej obálke s heslom: „Oprava vnútorných a vonkajších fasád kaštieľa v Humennom 
- reštaurátorské sondy a odkvapy“ s nápisom „Neotvárať“ a je potrebné ich doručiť 
verejnému obstarávateľovi osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: Vihorlatské múzeum v Humennom, 
Námestie slobody č. 1, 066  18 Humenné, Slovenská republika    

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 07,30 do 15,30 hod. 

- v prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 
termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, 
kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka 
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.), 
- prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa: 
sekretariat@muzeumhumenne.sk pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda 
vyhodnocované.  
 
8. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky 
úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom a zároveň upovedomí neúspešných 
uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. Všetky výdavky spojené s prípravou 
a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.  
 
 
Dátum zverejnenia : 21. 10. 2014 

Dátum zadania zákazky : 27. 10. 2014 

                  


