Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov:
Gemersko-malohontské múzeum
Sídlo:
Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:
35985097
Zastúpený:
PhDr. Oľga Bodorová, riaditeľka múzea
2. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia nádvoria Gemersko-malohontského múzea
4. Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác.
Kód CPV:
Hlavný predmet:
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúce predmety: 60000000-8 - Dopravné služby

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
6. Termín dodania predmetu zákazky: do 10.12.2019
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 833,33 €
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 25 000,00 €
8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi:
PhDr. Oľga Bodorová, director@gmmuzeum.sk, tel. 047/5632730, 0904 614 139
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stavená podľa § 3
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR,
- ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú
(zmluvnú) cenu uvedie v zložení:
-navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
-sadzba DPH a výška DPH,
-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.

10. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie pôvodného asfaltového koberca na ploche 440m2,
rozobratie pôvodnej zámkovej dlažby – okapový chodník pri budove múzea, vytrhanie
pôvodných kamenných obrubníkov, obstaranie betónovej zámkovej dlažby rozmer
200x200 mm a 300x300x60 mm, pokládka novej zámkovej dlažby na ploche 440m2 (sivá
farba) a osadenie chodníkových obrubníkov 130m2 vrátane odvozu sutiny.
11. Rozdelenie zákazky na časti: NIE
12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie dokladu
uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
13. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky (viď. bod 10) v zmysle prílohy č. 1 Výzvy na
predkladanie ponúk
- doklady podľa bodu č. 12 tejto výzvy,
- akceptovaný návrh zmluvy (1 x podpísaný uchádzačom).
14. Obchodné podmienky:
Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo , ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy.

15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane
DPH na kompletný predmet zákazky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou)
cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného
obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.
16. Spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa: Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M.
Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota.
• obchodné meno a sídlo uchádzača,
• označenie slovom „Zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ ! “
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného
obstarávateľa. V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie
o jej prevzatí.
18. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 31. 10. 2019 o 12.00 hod.

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátané neotvorené.
19. Termín vyhodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v Gemersko-malohontskom
múzeu v Rimavskej Sobote dňa 04.11.2019 o 9.00 hod.
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom
a úspešným uchádzačom.
20. Spôsob vyhodnotenia návrhov:
•
•
•
•

•
•
•
•

Na hodnotenie ponúk sa zriaďuje komisia, ktorá je menovaná vyhlasovateľom
súťaže.
Každá ponuka sa zaregistruje.
Zasadnutie komisie pri otváraní obálok je neverejné.
Komisia posúdi oprávnenosť uchádzačov, splnenie formálnych podmienok účasti a
vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v zmysle týchto súťažných
podmienok.
Komisia vyberie uchádzača, ktorý splnil kritériá súťaže.
O výsledku hodnotenia komisie spíše záznam, ktorý podpíšu všetci členovia komisie.
Komisia jednoznačne určí víťaza súťaže.
Úspešnému uchádzačovi vyhlasovateľ súťaže oznámi, že jeho ponuku prijíma a
ostatným uchádzačom vyhlasovateľ súťaže oznámi, že v súťaži neuspel.

21. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom
Uchádzačom bude zaslané oznámenie o vyhodnotení ponúk v termíne do 5.11.2019.
22. Ďalšie (doplňujúce) informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásila VO,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude
použitý postup zadávania zákazky zrušený.
23. Prílohy
Príloha č.1 : Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 2: Plán dvora múzea
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií

V Rimavskej Sobote, 21.10.2019
PhDr. Oľga Bodorová
riaditeľka múzea

