
 

1 
 

Projekt INTERREG PL-SK 2014-2020 V-A 

„Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ 

Prioritná os I.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

 

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Nákup mobiliáru pre Archeopark – nevyhnutného 

vybavenia pre edukačné činnosti 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:    Krajské múzeum v Prešove 

Hlavná 86 

080 01 Prešov 

Krajina:     Slovenská republika 

IČO:      37781278 

DIČ:      2021481825 

Kontaktná osoba:    PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka 

Telefón:     051 / 77 347 08, 0910 930 891 

E-mail:     maria.kotorova@tripolitana.sk 

kotorova.m@gmail.com 

Internetová adresa:    www.tripolitana.sk 

Splnomocnená osoba pre VO:  Ing. Anton Bernacký 

e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com 

tel.: 0948 926 308 

 

2. Predmet a druh zákazky: 

Názov zákazky:    Nákup mobiliáru pre Archeopark –  

nevyhnutného vybavenia pre edukačné  

činnosti 

Názov úlohy:     Výstavba infraštruktúry na vzdelávacie  

ciele; vzdelávacie a kultúrne aktivity: 

„podujatia na ceste“ 

Druh zákazky:     Tovar 

Kód CPV:     39162000-5 Vzdelávacie vybavenie 

44111300-4 Keramické výrobky 

19280000-2 Vlna, surové kože a kože  

zvierat 

44316510-6 Kováčske výrobky 
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03419100-1 Výrobky zo stavebného  

dreva/reziva 

44220000-8 Výrobky stavebného  

stolárstva 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky. 

 

4. Typ zmluvy a predpokladaná hodnota zákazky: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 35 833,33 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ nie je 

oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie 

zákazky: 

Miestom dodania predmetu zákazky je Krajské múzeum v Prešove – pobočka so sídlom 

Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou; areál Archeoparku – Živá archeológia.  

Predpokladaná doba dodania predmetu zákazky je do 60 kalendárnych dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy. 

  

6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie mobiliáru z dreva, z kovu (bronzu a železa), z hliny 

a kože / kožušiny, ktoré budú súčasťou vybavenia dobudovaných objektov v Archeoparku - 

Živá archeológia. Predmety musia byť vyhotovené starobylými technológiami a spĺňať 

kritériá na repliky archeologických nálezov. 

Bližšia špecifikácia, rozsah predmetu zákazky a fotodokumentácia je v prílohách tejto 

výzvy.  

  

7. Obhliadka miesta: 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky obstarávateľ 

neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si 

sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu 

spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. 

Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta plnenia zákazky, je 

kontaktnou osobou riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr. Mária Kotorová, PhD., 

tel.: 0910 930 891, e-mail: maria.kotorova@tripolitana.sk. 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z programu cezhraničnej spolupráce: INTERREG 

Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A, prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, názov projektu: Živá archeológia ako 

jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát (PLSK.01.01.00-18-0073/16)                   

a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
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Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia 

verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú 

finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov 

pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch. 

 

9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Úspešný uchádzač predloží: Výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do 

zoznamu podnikateľov alebo živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo 

živnostenského registra s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky (kópiu). 

10. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

Prílohu č.1 – ocenené a podpísané Zadanie – Výkaz výmer. 

Prílohu č.2 – vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria. 

11. Spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.       

o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 13.07.2018, čas: do 12:00 hod.. 

Uchádzači doručia svoje ponuky elektronicky na e-mailovú adresu splnomocnenej osoby 

pre verejné obstarávanie: bernacky.obstaravanie@gmail.com alebo poštou, kuriérom, príp. 

osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č.1 v uzatvorených 

obálkach a označené: Nákup mobiliáru pre Archeopark – nevyhnutného vybavenia 

pre edukačné činnosti - NEOTVÁRAŤ!. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnocovacieho 

procesu prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH. 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. 

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, 

ostatným ponukám druhé, tretie, atď.. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa 

umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2018. 
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15. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude 

oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. 

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania 

bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá 

bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto výzve.  

 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve, 

 ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

 

 

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 03.07.2018 

          

 

 

 

...................................................                  ................................................... 

        Ing. Anton Bernacký                               PhDr. Mária Kotorová, PhD. 
     splnomocnená osoba pre VO                                      riaditeľka 

 
 

Prílohy:  

Príloha č.1 Zadanie – Výkaz výmer 

Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č.3 Vnútorné vybavenie objektov Archeoparku 

Príloha č.4 Fotodokumentácia 

 


