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16.09.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oravský hrad - Západná bašta: interiér - architektonické a dekoratívne kamenné prvky a
nadväzujúce omietky“
- 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:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Ulica:

Hviezdoslavovo nám. 7, 026 01, Dolný Kubín

IČO:

36145106

Kontaktná osoba:

Peter Grebáč

E-mail:

peter.grebac@oravskemuzeum.sk

Tel.:

0908139198

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je reštaurovanie interiérových omietok, kamenných prvkov a oprava drevených prvkov na Oravskom hrade,
Západná bašta, v troch miestnostiach na 1.NP. Dielo sa bude realizovať v zmysle Návrhu na reštaurovanie pamiatky (Príloha č.2), v
súlade s Rozhodnutiami KPÚ ( príloha č.5) a v súlade s všeobecným pracovným postupom (Príloha č.1a). Rozsah prác a dodávok, ktoré
sa budú realizovať je podrobne vyšpecifikovaný a objemovo určený vo výkaze výmer (Príloha č.1).
Obhliadka miesta realizácia predmetu zákazky:
Uchádzačom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré budú
potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Všetky výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác, dostanú podrobnejšie informácie a termín uskutočnenia obhliadky na tel.
čísle verejného obstarávateľa uvedené v bode.1.2, v pracovných dňoch, od 8.00 do 14.00 hod.
Typ zákazky:
CPV:

45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45454100-5 Reštaurovanie

3. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015 Z.z.:
- písm.e) - že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky
- písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu
Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods.2 písm. e) a f).

Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti overuje z verejne dostupných zdrojov.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Reštaurovanie interiérových omietok, kamenných prvkov a drevených častí.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 103 700.83 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 28.09.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Oravský hrad - Západná
bašta: interiér - architektonické a dekoratívne kamenné prvky a nadväzujúce omietky“. 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
Oravský Podzámok

12. Obsah ponuky
Ponuka musí byť na celý predmet zákazky.

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Peter Grebáč
0908139198
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, inv. technik

