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NAŠE ČÍSLO ZÁKAZKY:   

 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY  

v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v znení zmeny č. 95/2013 Z. z. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Slovenská národná galéria 

Adresa:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

IČO:   00164712 
 

Kontaktná osoba:   Renáta Holienčinová 

Tel. číslo:     +421 2 204 76 115 

      E-mail:     renata.holiencinova@sng.sk 

 Internetová adresa:  www.sng.sk 

 
 

Predmet zákazky:    

 Názov:   Odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálii 

 Číselné kódy – hlavný slovník CPV: 90510000-5 

 
Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálii pozostávajúcich 

z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych 

chemikálií. 

 
Špecifikácia predmetu zákazky: 

Zoznam laboratórnych chemikálií je priložený v prílohe č. 1 (samostatný dokument)  

 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 

a) Dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní‘‘) 
b) Ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť ,,Potvrdenie 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov‘‘ 
 

Miesto poskytovania predmetu zákazky:    Riečna 1, 815 13 Bratislava 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:   do  5.2.2014 do 13:00 hod. 
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Spôsob predloženia cenovej ponuky:   elektronicky na uvedený e-mail kontaktnej 

osoby, alebo doručenie poštou na adresu 

verejného obstarávateľa 
 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondu EÚ: 
Nie 
 

 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za požadovaný 

predmet zákazky. 

 

Typ zmluvy a trvanie zmluvy: 
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. Verejný obstarávateľ vystaví 

objednávku/objednávky úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote na predkladanie ponúk 

predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky. 

 

 

 

 

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa:  31.01.2014 


