VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Adresa organizácie:
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce
IČO:
31297749
Web organizácie (URL):
www.zemplinskemuzeum.sk
Štatutár:
Mgr. Maroš Demko- riaditeľ
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Tibor Tabak- manažér
0905 435 882
manazer.zm@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky:
II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
3. Typ zákazky:
Zákazka na poskytnutie projekčných služieb a výkon odborného autorského dozoru
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej
dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len Stavebný zákon) a výkon odborného autorského dozoru , podľa Opisu predmetu
zákazky – Príloha č. 2, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach č. KPUKE2016/8234-2/22215/HR, zo dňa 01.04.2016 – Príloha č. 1, a architektonicko-historickým
výskumom krovu hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea – Príloha č. 3 a podmienok uvedených
v návrhu zmluvy – Príloha č. 4 na projekt „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa
Zemplínskeho múzea v Michalovciach“, ktorý bude zahŕňať nasledujúce časti:
A)
B)
C)

HLAVNÝ KAŠTIEĽ ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V MICHALOVCIACH
I. ETAPA REKONŠTRUKCIE KONIARNE
I. ETAPA REKONŠTRUKCIE ZIMNEJ ZÁHRADY

5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Obhliadka objektov je nevyhnutná, neorganizovaná a možná po dohode s Mgr. Tiborom Tabakom
(manažér ZM na tel.č.: 0905435882).
7. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Podrobný rozsah a obsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.2 – Opis predmetu zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepripúšťa sa.
9. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Lehota realizácie predmetu zákazky v nadväznosti na jednotlivé činnosti (SPD a AD) je uvedená
v Prílohe č.4- Návrh zmluvy.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Preddavok nebude poskytnutý. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní
poskytnutých služieb a ich prevzatí určeným zástupcom objednávateľa. Predmet zákazky bude
financovaný z finančného príspevku Košického samosprávneho kraja. Platobné a fakturačné
podmienky v zmysle Prílohy č.4- Návrh zmluvy.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je premetom zákazky. Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.
12. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk:
Lehota je do 27.10.2016 do 11:00 hod.
Doručenie poštou:

Doručenie osobne:

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1,
071 01 Michalovciach
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1,
071 01 Michalovciach
Úradné hodiny: pondelok- piatok 7:30-15:30 hod.,

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, na adresu sídla
verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:
- Obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
- Názov a sídlo verejného obstarávateľa
- Text: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“
- Heslo súťaže „ II etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea
v Michalovciach – projektová dokumentácia“
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
13. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:
19 675,00 EUR bez DPH
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. Cenovú
ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ
vyhodnotí ako úspešnú. Výsledok vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi všetkým
uchádzačom. Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na
základe najnižšej ceny.
15. Obsah ponuky:
Uchádzač predloží tieto doklady:
-

Identifikačné údaje uchádzača
Kópiu platného dokladu uchádzača, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu,
Parafovanú zmluvu- Príloha č. 4 - Návrh zmluvy
Cenovú ponuku v zmysle bodu 16 tejto výzvy

16. Spôsob určenia ceny:
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to
v členení:
Cena za SPD:
Cena predmetu zákazky bez DPH...................................... EUR
DPH 20% ........................................................................ EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................. EUR
Cena za AD:
Cena predmetu zákazky bez DPH...................................... EUR
DPH 20% ........................................................................ EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................. EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude
stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy.
Cena za predmet musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude
vychádzať z opisu predmetu zákazky, ostatných zmluvných podmienok uvedených
v zmluve o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej
príloh.
17. Zmluvné podmienky:
Predmetná služba bude realizovaná na základe návrhu zmluvy- príloha č. 4
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky
účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na
predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

Michalovce dňa 14.10.2016

Mgr. Tibor Tabak
manažér ZM

