
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
 Formulár: Príloha č. 14   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Slovenská národná galéria
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164712
Riečna 1, 815 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slovenská národná galéria - Administratíva, Kollarovo nám. 10, 811 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Páleníková
Mobil: +421 908741593
Telefón: +421 220476117
Email: zlatica.palenikova@sng.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná):  http://www.sng.sk

I.2)    TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
„LabArt SNG“ - Chemicko-technologické pracovisko SNG

II.1.2)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Reštaurátorské laboratórne zariadenia a dokumentačno-technologické zariadenia pre novovytvárané pracovisko
Slovenskej národnej galérie "LabArt SNG" 
1.časť Reštaurátorské laboratórne zariadenia: 
pol.SZ_1 - Hmotový spektrometer na určenie chemického zloženia vzorky odobratej z umeleckého diela  
pol.SZ_2 - Prenosný Ramanov spektrometer na nedeštruktívne určenie chemického zloženia vzorky na báze optickej
Ramanovej spektroskopie  
pol.SZ_3 - Ramanov spektrometer pre analýzu fragmentov vzoriek a ich prierezov integrovaný na mikroskop, ktorý je
súčasťou systému  
pol.SZ_4 - Infračervený spektrometer na princípe Fourierovej transformácie na analýzu chemického zloženia  
pol.SZ_5 - Elektrónový rastrovací mikroskop v enviromentálnej konfigurácií s prvkovým analyzátorom EDX a s
predprípravou na integráciu Ramanového spektrometra  
pol.SZ_6 - Ramanov spektrometer plne integrovateľný do autoemisného rastrovacieho mikroskopu (zariadenie SZ5),
umožňujúci Ramanovu spektroskopiu bodu definovaného pomocou SEM, a to bez potreby vyňatia vzorky z komory  
pol.SZ_7 - Súbor prístrojov na prípravu nábrusov pre mikroskopiu 
pol.SZ_8 - Klimatická komora na simuláciu urýchleného starnutia materiálov 
pol.SZ_9 - Mobilný digitálny motorizovaný mikroskop s 3D rekonštrukciou obrazu a mobilný stereomikroskop pre
reštaurátorské práce 
pol.SZ_10 - NIR spektrometer pre analýzu papiera 
pol.SZ_11 - Vákuový systém na fixáciu malieb a vákuovú petrifikáciu plastík 
pol.SZ_12 - Skenovací analyticky systém vybavený skenovacou jednotkou na snímanie 3D profilu maľby, zariadením na
IR reflektografiu, multispektrálne zobrazovanie a Ramanovú spektroskopiu. Súčasťou systému je riadiaca stanica s
riadiacim a vyhodnocovacím softvérom  
pol.SZ_13 - Systém archivácie vzoriek a diel  
pol.SZ_14 - Reštauračné pracovisko sôch - 1súbor 
pol.SZ_15 - Vybavenie špecializovaného reštaurátorského pracoviska 
 
2.časť Dokumentačno-technologické zariadenia: 
pol.SZ_16 - Pracovisko dokumentácie reštaurátorských procesov  
pol.SZ_17 - Pracovisko videodokumentácie reštaurátorských procesov 
pol.SZ_18 - Pracovisko trojrozmernej analýzy

II.1.3)    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32300000-6,  39100000-3,  38000000-5,  38540000-2,  60000000-8 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
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Druh postupu:  Otvorená
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez:  OJS eSender
Prihlasovacie meno:  TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok:  2015
číslo dokumentu:  12010
2015-12010

IV.2.3)    Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2015/S 096-173676
z:  20.05.2015

IV.2.4)    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
15.05.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)    OZNÁMENIE ZAHŔŇA

Neukončené konanie
VI.2)    INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ

Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.
VI.4)    ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Žiadna zmluva nebola uzatvorená.
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie
Ďalšie doplňujúce informácie:  Verejný obstarávateľ plánoval daný predmet zákazky financovať z prostriedkov NFP s
kódom OPVaV-2015/3.1/01-SORO 
- opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji. 
Vzhľadom k tomu, že projekt na daný predmet zákazky nebol zaradený medzi podporené projekty, ktorým bude 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok z týchto fondov a verejný obstarávateľ nemohol zabezpečiť finančné zdroje 
ani v rámci štátneho rozpočtu určeného pre rezort kultúry, musí byť verejné obstarávanie na daný predmet zákazky 
zrušené.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z:  03.12.2015
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