VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Verejný obstarávateľ realizuje prostredníctvom tejto výzvy predkladanie cenových ponúk na
zákazku v súlade s § 117 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pre vyhlásenie verejného obstarávania.

Predmet zákazky:
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
37781278
DIČ:
2021481825
Kontaktná osoba:
Ing. Samuel Bruss
Telefón:
057 4452371
E-mail:
krajskemuzeumpo@gmail.com
Internetová adresa:
http://tripolitana.sk/
2. Predmet a druh zákazky:
Názov predmetu zákazky: dodávka a odborná montáž trstinových striech na štyroch
objektoch v Archeoparku – Živá archeológia
Druh zákazky:
stavebné práce
Typ zmluvy:
zmluva o dielo
Spoločný slovník obstarávania: 45212351-1 Stavebné práce na objektoch prehistorických
pamiatok
3. Komplexnosť dodávky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez
jeho delenia a bez variantných riešení.
4. Predpokladaná hodnota zákazky je: 5 000,00 EUR bez DPH
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je oprava striech na replikách pravekých obydlí z trstiny:
1. objekt – strecha rozmer jednej strany dĺžka 6 m, šírka 3,65 m
spolu cca 44 m2
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2. objekt – strecha rozmer jednej strany dĺžka 4 m, šírka 2,20 m
Spolu cca 18 m2
3. objekt – strecha rozmer jednej strany dĺžka 5 m, šírka 4,30 m
Spolu cca 43 m2
4 objekt – strecha rozmer jednej strany dĺžka 4,4 m, šírka 2,50 m
Spolu cca 22 m2
6. Lehota na zhotovenie predmetu zákazky
Termín začatia stavebných prác: 10. august 2020
Termín ukončenia stavebných prác: 28. august 2020
7. Miesto dodania predmetu zákazky a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky:
Miestom realizácie predmetu zákazky Krajské múzeum v Prešove, pobočka so sídlom
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou - archeopark
8. Podmienky účasti:
Pre splnenie podmienok účasti úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží originál,
alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie starší ako
3 mesiace ku dňu podpisu zmluvy
9. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) vyplnený Návrh na plnenie kritérií - Príloha č.1,
b) fotokópiu dokladu na oprávnenie uskutočňovať predmetnú službu.

10. Cena, spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
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.
- Fakturácia predmetu zákazky bude predložená po ukončení prác. Splatnosť predloženej
faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúru uchádzač
doručí v dvoch rovnopisoch.
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11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 24. júla 2020
Uchádzači
doručia
svoje
ponuky
elektronicky
na
e-mailovú
adresu
krajskemuzuempo@gmail.com, poštou, príp. osobne na kontaktnú adresu verejného
obstarávateľa: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov v uzatvorených
obálkach a označené: NEOTVÁRAŤ!.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač.
Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
13. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2020
15. Ďalšie informácie:
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na
dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani
jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
(prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna
ponuka.
 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
 Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude
vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného
obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný e-mail.
 Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové
dodávky / tovary – nie je prípustné dodať tovaru staršie, repasované, použité a pod. Všetky
materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp.
musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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V Prešove, dňa

PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.
riaditeľ Krajského múzea v Prešove
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