Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavovo nám. č. 1692/7
026 01 Dolný Kubín

Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. d) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Reštaurovanie, obnova a dostavba
renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Tel.: +421 43 5816114
E-mail:

projekty@oravskemuzeum.sk

Internetová stránka: www.oravskemuzeum.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: 7000481213 /8180
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Oravský hrad, Administratívna budova č. 1, 027 41
Oravský Podzámok

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Barbora Danielová

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby - vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie pre „Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom
Podzámku“ v rámci realizácie projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností
kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“. Ide o národnú kultúrnu pamiatku –
administratívna budova č. 9.
kódy CPV: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (podľa prílohy č. 5)

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Projektová dokumentácia musí obsahovať tieto časti:
A- Sprievodná správa
B- Súhrnná technická správa
C- Situácia stavby

D- Koordinačná situácia stavby
E- Dokumentácia stavebných objektov:
1. Architektonické a stavebno-technické riešenie
2. Statika
3. Zdravotechnika
4. Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
5. El. Vykurovanie, Tepelné čerpadlo
6. Odvetranie, Vzduchotechnika, Rekuperácia
7. Požiarna ochrana
8. EPS
9. EZS
10. SLP
11. Spevnené plochy
12. Koordinácia zákazky
F- Výkaz výmer a rozpočet - časť stavebno-technické riešenie
G- Výkaz výmer a rozpočet – časť ZTI, NN, Vykurovanie, VZT, EPS, EZS
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 886,67 €

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Oravský hrad, Administratívna budova č. 1, 027 41
Oravský Podzámok, 3 mesiace od podpísania zmluvy

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
3 mesiace od podpísania zmluvy

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: v rámci projektu „Otvorené múzeá – rozšírenie programových
možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“ č. PLSK 01.01.00-12-0098/17, v
rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
12. Lehota na predloženie ponuky: 31.08.2018 do 11:00
13. Spôsob predloženia ponuky:
-

poštou na adresu: Oravské múzeum, Oravský hrad, Administratívna budova č. 1, 027 41
Oravský Podzámok

-

e-mailom na adresu: projekty@oravskemuzeum.sk

-

osobne na: Oravský hrad, Administratívna budova č. 1, 027 41 Oravský Podzámok

Ponuku žiadame označiť dopiskom: „PD“ – Neotvárať !
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
- najnižšia cena
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu
vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
veľkosti ponukových cien.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)

b.

Cenu za predmet zákazky (Cena bude určená v Eur)
Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
- Celková cena s DPH za poskytnuté služby
- Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:celková cena bez
DPH, sadzba DPH a výška DPH, celková cena vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny
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- Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby tak, aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa jeho predpokladov.
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia)

16. Otváranie ponúk: 31.08.2018, 12:00, Oravský Podzámok – adminsitratívna budova č. 1
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné
18. Lehota viazanosti ponúk: 07.09.2018
19. Kontaktná osova poverená výkonom VO: Mgr. Barbora Danielová,
projekty@oravskemuzeum.sk; +421 43 5816114
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

Odporúčame osobnú obhliadku budovy č. 9 v Oravskom Podzámku

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie
doklady:
-

Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

V Oravskom Podzámku, 22.08.2018
Vypracovala: Mgr. Barbora Danielová
.
Prílohy:

1.
2.
3.
4.
5.

Projektová dokumentácie použitá pre stavebné povolenie
Stavebné povolenie
Vplyv na životné prostredie
Rozhodnutie Krajského Pamiatkového úradu v Žiline
Návrh zmluvy
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