T r i b e č s k é m ú z e u m v T o p o ľ č a n o ch
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2016 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo: Topoľčany
PSČ: 955 01
Ulica: Krušovská
Číslo: 291
IČO: 361 02601
DIČ: 2021450596
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
Kontaktné miesto: Tribečské múzeum, Ul. Krušovská č. 291, 955 01 Topoľčany
Kontaktná osoba: Janka Burianová
Telefón: 038/5323253
Fax: 038/5323021
Elektronická pošta: office@tribecskemuzeum.sk
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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Predmet zákazky: Stavebný dozor na stavbe „Inštalácia nového vykurovacieho
systému v suteréne budovy múzea“ v celom rozsahu prác I. etapy a II. etapy.
Opis predmetu zákazky:
Vykonávanie stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác „Inštalácia nového
vykurovacieho systému v suteréne budovy múzea“ v rozsahu I. etapy a II. etapy,
v tom najmä:
- sledovanie postupu prác podľa zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom stavby,
- kontrola doplňovania realizačnej dokumentácie v prípade odchýlok,
- kontrola čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby,
- spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií
a prác, kontrola dokladov preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok,
- organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom
a investorom,
- spolupráca pri zabezpečovaní odstránenia vád zistených pri odovzdaní stavby,
- kontrola odstraňovania vád v dohodnutých termínoch,
- kontrola dokladov a povinnej dokumentácie (revízne správy, záručné listy.....),
- vyhotovenie podrobnej fotodokumentácie priebehu stavby a zrealizovanej stavby.
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Podrobný rozsah činností obsahuje návrh mandátnej zmluvy, ktorý je súčasťou tejto
výzvy.
Miesto realizácie predmetu zákazky: Tribečské múzeum, Ul. Krušovská č. 291,
Topoľčany
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 500,- € vrátane DPH
Predpokladané trvanie zmluvy:
Počet mesiacov: 4
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez
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poskytnutia zálohovej alebo preddavkovej platby.
Faktúra bude vystavená po dokončení celého predmetu zákazky.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač predloží:
a/ doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu obstarávania (originál alebo overená
kópiu) – podľa § 26 ods. 1 písm. f) – osobné postavenie uchádzača,
b) doklad o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru, t.j. musí mať osvedčenie
o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov – odborné zameranie týkajúce sa
predmetu zákazky, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe
alebo ekvivalentné osvedčenie - § 28 ods. 1, písm. g) – technická a odborná spôsobilosť,
c/ vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke, podpísané uchádzačom,
d) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa, podpísané
uchádzačom.
Cenová ponuka:
a/ V ponuke uvedená cena musí byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
b/ Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej čitateľnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu.
c/ Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,
- adresu uchádzača,
- označenie heslom zákazky „SD-vykurovanie– neotvárať“.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 02. 09. 2013
Miesto na predkladanie ponúk: poštou na adresu Tribečské múzeum v Topoľčanoch,
Krušovská 291, 955 01 Topoľčany, alebo osobne v Tribečskom múzeu, l. poschodie
(sekretariát).
Otváranie ponúk:
V lehote doručené ponuky sa budú otvárať 03. 09. 2013, 11.00 hod.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Typ zmluvy:
Mandátna zmluva
Dátum zverejnenia výzvy: 15. 08. 2013

V Topoľčanoch 15. 08. 2013
Janka Burianová
administrátor VO
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