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
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Obec (mesto): 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.

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie – inštalácia nového vykurovacieho
systému v suteréne budovy múzea

3.

Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác – inštalácia nového
vykurovacieho systému v suteréne budovy múzea – zohľadňujúcu hľadisko špecifického
využívania priestorov suterénu a napojenie na existujúci vykurovací systém (ÚK) v budove.
Projektová dokumentácia musí obsahovať grafickú časť, položkový rozpočet, výkaz výmer. Na
projektovú dokumentáciu zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia. Pri realizácií vykonávať
autorský dozor stavby.

4.

Miesto realizácie zákazky: Tribečské múzeum, Ul. Krušovská č. 291, Topoľčany

5.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1000,- € vrátane DPH

6.

Rozdelenie predmetu zákazky, variantné riešenia: nie

7.

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 kópia),
b/ cenovú ponuku na celý predmet obstarávania,
c/ vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke a vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa.

8.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia
zálohovej platby.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
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9.

Cenová ponuka:
a/ V ponuke uvedená cena musí byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH, 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. Cena uvedená v ponuke sa bude vyhodnocovať
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 „PD-vykurovanie suterénu múzea – neotvárať“.

10.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 25. 7. 2013

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.

12. Doplňujúce informácie:
Uchádzačom doporučujeme pred podaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky priestorov,
ktorých sa týka predmet zákazky. Obhliadka je stanovená na 19.7. 2013 o 9.00 hod. v múzeu.
Súťažné podklady budú k dispozícii na obhliadke predmetu zákazky. Súťažné podklady sú bez
úhrady.
13. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo – ZoD je prílohou súťažných podkladov.
14.

Dátum odoslania výzvy: 15. 07. 2013

V Topoľčanoch 15. 07. 2013

Janka Burianová
zodpovedná osoba za VO
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