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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena
šindľovej krytiny na vybraných objektoch“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Liptovské múzeum v Ružomberku

Ulica:

Nám. Š.N.Hýroša 10, 034 50, Ružomberok

IČO:

35993154

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Marta Rusnáková

E-mail:

projekty@liptovskemuzeum.sk

Tel.:

0918680212

Kontaktná osoba:

Liptovské múzeum

E-mail:

projekty@liptovskemuzeum.sk

Tel.:

0918680212

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výmena šindľovej krytiny na troch objektoch v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline - Hasičská zbrojnica
Jalovec, Dom ľudový Paludza a Dom zrubový Liptovský Trnovec. Na predmetných objektoch je pôvodný šindeľ v havarijnom stave,
značne zdegradovaný účinkami klimatických vplyvov, prehnitý a na mnohých miestach perforovaný. Najviac poškodený šindeľ je nad
hospodárskou časťou zrubového domu Liptovský Trnovec. Vzhľadom na predĺženie životnosti nového štiepaného šindľa projektant
doporučil pokládku nového šindľa vyrobeného zo smrekovca opadavého (červený smrek), pričom šindeľ musí byť tlakovo
impregnovaný prostriedkami proti biologickým škodcom a drevokazným hubám a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom (resp.
impregnovaný napustením). V rámci výmeny krytiny sa podľa potreby vymení aj prehnité latovanie, pod ktoré je potrebné pripevniť
poistnú difúznu fóliu. Drevený šindeľ musí byť na latovanie prichytávaný špeciálnymi točenými klincami vyrobenými proti vytiahnutiu.
Výmera striech pre výmenu krytiny:
Hasičská zbrojnica Jalovec: 100 m²
Dom ľudový Paludza – hospodárska časť spojená maštaľ a humno: 420 m²
Dom zrubový Liptovský Trnovec – zadný trakt domu – záčin a maštale: 100 m²
Spolu: 620 m²
Všetky drevené spoje budú tesárske; klampiarske konštrukcie – na strechách sa nenachádzajú žiadne klampiarske výrobky, dažďové
resp. snehové zrážky sú odvádzané zo strechy priamo, bez žľabov. Na strechách sa nachádzajú blezkozvody, ktoré po výmene krytiny
je nutné opätovne namontovať.

Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch, v zjednodušenej projektovej
dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
Typ zákazky:

3. Podmienky účasti:
Uchádzač zdokladuje, že je oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce. Doloženým dokladom môže byť u právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra a pod. (stačí naskenovaná fotokópia).
Uchádzač musí mať skúsenosti s výrobou a pokládkou štiepaného šindľa, čo zdokladuje zoznamom referencií, resp. zoznamom
zrealizovaných stavieb podobného charakteru.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia, nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na časti. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 35 820 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.05.2020 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Liptovské múzeum v
Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch“. Dokumenty k ponuke vložte
do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania
Pribylina

12. Obsah ponuky
- Identifikačné údaje uchádzača, doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce, zoznam stavieb podobného charakteru
zhotovené uchádzačom, vyplnený výkaz výmer, celková cena s DPH

13. Doplnujuce informacie
Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020, Fond mikroprojektov, názov projektu: „Bohu na chválu, ľuďom na úžitok” kód projektu

INT/ET/TAT/1/III/B/0183.

S pozdravom
Liptovské múzeum
0918680212
Liptovské múzeum v Ružomberku, projektový manažér

