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 verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Adresa organizácie:
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:
Mgr. Maroš Demko- riaditeľ
IČO:
312 97749
Web organizácie (URL):
www.zemplínskemuzeum.sk
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Tibor Tabak - manažér
0905435882
manazer.zm@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky:
„Oprava strechy objektu Koniarne po veternej kalamite“
3. Typ zákazky:
Stavebno-remeselné práce
4. Stručný opis predmetu zákazky:
V zmysle Prílohy č.1 – Opis predmetu zákazky
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky:
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, množstvo, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto
výzvou a jej prílohami.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa, odkiaľ je možné
stiahnuť aj jednotlivé prílohy.
http://www.zemplinskemuzeum.sk/obstar.php
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
V zmysle prílohy č. 1- opis predmetu zákazky
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ na
základe faktúry po realizácií diela, ktorú uchádzač vystaví a odošle verejnému
obstarávateľovi. Prílohou faktúry bude odovzdávací protokol diela potvrdený zodpovednou

osobou objednávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného
platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom obstarávaní.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť v písomnej forme do 24.07.2017 na adresu: Zemplínske
múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce, alebo na e-mail:
manazer.zm@gmail.com
Na obálku/Predmet e-mailu, ktorá obsahuje cenovú ponuku, je potrebné uviesť „
NEOTVÁRAŤ „Oprava strechy objektu Koniarne po veternej kalamite“
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka miesta výkonu prác záujemcom/uchádzačom je možné absolvovať po dohode
termínu s osobou zodpovednou za technickú realizáciu zákazky v zmysle Prílohy č.1 – Opis
predmetu zákazky.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu
13. Lehota viazanosti ponúk:
Minimálna viazanosť lehoty: 31.08.2017
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhotovené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe
jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny.
15. Obsah ponuky:
• Doklad preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bod u 10. Tejto výzvy.
• Uchádzač predloží doklad v kópii.
• Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 16. Tejto výzvy vrátane oceneného výkazu
výmer
• Ocenený výkaz výmer je potrebné predložiť vo formáte .xls alebo ekvivalent
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh
16. Spôsob určenia ceny:
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to
v členení:
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
a jej príloh.
• Cena za predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky,
cena bude vychádzať z opisu predmetu zákazky, ocenenia všetkých položiek v zápise
likvidátora, ostatných podmienok uvedených vo výzve a ostatných ustanovení tejto
výzvy a jej príloh.
17. Ďalšie informácie vereného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 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.
18. Prílohy:
Opis predmetu zákazky
Zápis z obhliadky likvidátora
Výkaz výmer

Michalovce, dňa 12.07.2017

Mgr. Tibor Tabak
manažér ZM

ROZPOČET
Stavba: Oprava strechy objektu Koniarne po veternej kalamite
Objekt: Koniareň zemplínskeho múzea v Michalovciach
Objednávateľ: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zhotoviteľ:
Miesto: Michalovce

Č.

KCN

Popis

MJ

Množstvo Celkom

Práce a dodávky HSV

1
2
3
4
5

9312
312
013
013
013

6
7
8
9

764764
764
764
764

10
11
12

765765
765
765

Ostatné konštr. a práce
Zvislá doprava vybúr. Hmôt do 3,5m
Príplatok za ďalších 3,5 m výšky
Odvoz sute a vybúr. Hmôt na skládku do 1 km
Poplatok za uloženie a znešk. Sute na skládku „O“
Montáž a demontáž lešenia

Konštrukcie klampiarske
Demontáž žľabov a zvodov
Dodávka žľabov Cu podokapový
Presun hmôt pre klamp. Konštr. V ob v do 12 m
Montáž žľabov a zvodov

Krytiny tvrdé
Zastreš. Jedn. bobrovkami E1 husté lat. na sucho
Demontáž a montáž bobroviek na sucho
Presun hmôt pre krytiny tvrdé na obj. v do 12m

t
t
t
t
m²

12,00
23,50
12,50
12,50
120,0

bm
bm
%
bm

28,00
20,00
3,942
28,00

m²
m²
%

25,00
40,00
60,237

Jednotková cena

Cena Celkom

Č.

KCN

58713 587
14 587
15 587

16

784784

17

013

Popis

Ostatné
Demontáž a montáž laťovania 80%
Morenie laťovania, Bochemit
Oprava pomurnice a krokvy – statická úprava
Dokončovacie práce – maľby
Maľby s maliarskych zmesí (Primalex, Farmal), ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m
Prírodovedná expozícia a schodisko
Montáž a demontáž lešenia ľahkého pomocného s podlažím šírky
nad 1,0 do 1,20m a výšky do 4,0

Cena bez DPH

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

20%

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

Cena celkom s DPH

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

MJ

Množstvo Celkom

m³
m³
ks

125,00
125,00
1,00

m²

20,00

m²

15,00

Jednotková cena

Cena Celkom
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ZAPIS Z OBHLIADKY
D6tum vzniku

Skody:

Cislo PU:
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PRÍLOHA č.1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS PREDNETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky je Oprava strechy objektu Koniarne po veternej kalamite.

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na stavebné práce pre odstránenie
havarijného stavu strechy objektu Koniarne v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach -(Príloha
č.2 – zápis z obhliadky likvidátora poisťovne a vykonanie prác popísaných likvidátorom
poisťovne). Rekonštrukcia strechy zahŕňa demontáž starej a nevyhovujúcej krytiny, dodanie a montáž
novej strešnej krytiny na objekte a stým súvisiacich stavebných prác, ktoré svojím technickým
riešením zabezpečia elimináciu ďalších porúch a zvýšia jej technickú a estetickú hodnotu. Jedná sa
o sedlovú strechu bývalej budovy Koniarne, kde dňa 24. Mája 2017 došlo k škode na majetku
Košického samosprávneho kraja v správe Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Počas silnej búrky
sprevádzanej silným nárazovým vetrom sa zlomil strom (pagaštan konský), ktorého vrchná časť padla
na strechu budovy Koniarne, pričom poškodila krytinu, drevenú konštrukciu krovu, oplechovanie
z CU plechu, medený okapový žľab a pomurnicu. Do vytvorenej diery následne zatiekla voda, ktorá
presiakla cez strop budovy a poškodila maľby stien. Konáre stromu pretrhli aj drôty elektrického
zabezpečovacieho systému (EZS) a rozbili okno konzervátorského pracoviska.
Pracovníci múzea počas dažďa a vetra provizórne prekryli vzniknutú dieru fóliami z PVC.
Následne vo štvrtok 25. mája pracovníci múzea zabezpečili opravu EZS a v rámci svojich možnosti
vylepšili dočasné prekrytie diery v streche tak, aby sa predošlo ďalším škodám vzniknutým počas
dažďa.
V súvislosti so vznikom mimoriadnej škodovej udalosti na streche objektu Koniarne Zemplínskeho
múzea v Michalovciach, pri ktorej došlo k deformácii strešnej krytiny počas silnej búrky, je
nevyhnutné zrealizovať opatrenia na zníženie rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej
škodovej udalosti a opatrenia na ochranu národnej kultúrnej pamiatky.

PREDPOKLADNÝ TERMÍN REALIZÁCIE:
Termín realizácie – do jedného mesiaca od prevzatia objednávky, po dohode so správcom múzea.
OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE:
Každý uchádzač/ záujemca má možnosť si pozrieť aktuálny stav a miesto výkonu práce.
Obhliadka miesta:
sa uskutoční po telefonickom dohovore na tel. čísle 0905 435 882 – Mgr. Tibor Tabak,
manazer.zm@gmail.com od Pondelka do Piatka v čase od 7:30 hod. do 15:00 hod.

Prílohy:
Zápis z obhliadky likvidátora – samostatný dokumnet

