Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám. Š. N. Hýroša 10,
034 05 Ružomberok
IČO: 35993154

1.1.

Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Krupa
email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Marta Rusnáková, Tel. 0918 680 212, e-mail:
projekty@liptovskemuzeum.sk

3.

Názov predmetu zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výťahu
a bezbariérového vstupu do Liptovského múzea v Ružomberku

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných
prác – zriadenie výťahu a obnova vstupu do objektu Liptovského múzea na Námestí Š. N.
Hýroša 10 v Ružomberku. Bezpečnostnú výťahovú kabínu je nutné navrhnúť podľa vyhlášky č.
332/2002 Z.z. pre imobilných návštevníkov so sprievodom ako aj pre prevoz zbierkových
predmetov a zariadení múzea (nosnosť min. 550 kg). Výšku výťahovej šachty požadujeme cez
tri poschodia (každé má cca 4,5 m), t.j. min. 13,5 m. V rámci obnovy vstupu do objektu ide o
návrh rekonštrukcie vstupného schodiska, rampa pre imobilných návštevníkov + presklenie v
objekte za hlavným vstupom – oddelenie teplotných zón (proti unikaniu tepla).

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku
len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.

Termín poskytnutia služby:
Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo objednávky
Ukončenie: predpokladané ukončenie do 05/2020

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl. 11.

7.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí mať skúsenosti s projektovaním výťahov.

8.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.

9.

Typ zmluvného vzťahu: Zmluva resp. objednávka v zmysle Obchodného zákonníka

10.

Lehota na predloženie ponúk: 11.02.2020 do 15:00 hod.

Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
 elektronicky do systému alebo mailom na adresu: projekty@liptovskemuzeum.sk
10.1.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné

11.
11.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cena bude určená v Eur.
Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
- Celková cena s DPH za poskytnuté práce
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.
Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie dodávky tak, aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa jeho predpokladov.

11.2.

11.3.
11.4.

12.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného
obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola
predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

V Ružomberku, 03.02.2020
Vypracovala:
Ing. Marta Rusnáková

Schválil: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

