Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie č.7
026 01 Dolný Kubín

Ponukové konanie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet obstarávania :

" Reštaurovanie historického pohrebného koča"
Druh zákazky: Zákazka na poskytovanie služieb
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45454100-5 Reštaurovanie
Predpokladaná hodnota zákazky: 23300,- €

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
potvrdzuje:

V Oravskom Podzámku, dňa 27.08. 2018
Mgr. Barbora Danielová
Schvaľuje:
V Oravskom Podzámku, dňa 27.08. 2018

PaedDr. Mária Jagnešáková
Riaditeľka múzea

Dátum vypracovania súťažných podkladov : 27.08.2018
Miesto vypracovania súťažných podkladov : Oravský Podzámok

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I.
Všeobecné informácie
1.

Identifikácia obstarávateľa
Názov organizácie: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Sídlo organizácie: Hviezdoslavovo námestie č.7, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpený:
PaedDr. Mária Jagnešáková
IČO:
Bankové spojenie:
E – mail:
Telefón:
Fax:
Kontaktná osoba:

361 451 06
Štátna pokladnica, 7000481213/8180
peter.grebac@oravskemuzeum.sk
043/5816117
043/5816133
Ing. Peter Grebáč

2.

Predmet obstarávania

2.1.

Zákazka: Reštaurovanie historického pohrebného koča
(Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť C. Opis predmetu obstarávania)

3.

Komplexnosť dodávky

3.1

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

4.

Zdroj finančných prostriedkov

4.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

5.

Typ zmluvy

5.1
5.2.

Zmluva o dielo podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Podrobné vymedzenie podmienok dodania požadovaných prác tvorí časť D. Spôsob určenia
ceny a E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania.

6.

Miesto a termín trvania

6.1.
6.2.

Miesto dodania prác : Oravský hrad, kat. úz. Oravský Podzámok, parcela č. 1
Termín trvania prác: do 15.12.2018

7.

Oprávnení uchádzači

7.1.

Ponuku môže predložiť len záujemca alebo uchádzač, ktorým je fyzická alebo právnická osoba
oprávnená uskutočniť dodávku resp. práce daného charakteru a ktorá predloží ponuku v lehote
na predkladanie ponúk.
Ak ponuku predloží právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené
v bode 7.1., bude táto ponuka vylúčená.

7.2.
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7.3.

Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny dodávateľov vyžaduje
vytvoriť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uvedené ponecháva na samotných
uchádzačov. Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, z dôvodu
uzavretia zmluvy, riadneho plnenia predmetu zákazky a komunikácie je skupina povinná
zmluvne určiť lídra skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby medzi členmi
skupiny dodávateľov, ak sa stane úspešným uchádzačom, bola zmluva uzatvorená písomne a
aby obsahovala podmienky pre všetkých členov skupiny dodávateľov, ako sa majú pričiniť
o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina dodávateľov vznikla. Zmluva musí
obsahovať splnomocnenie niektorého člena skupiny dodávateľov na zastupovanie ostatných
členov skupiny pri dosahovaní dojednaného účelu vytvorenia skupiny a na vykonávanie
právnych úkonov. Skupina dodávateľov predloží prehlásenie všetkých členov skupiny
dodávateľov, podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov, ktorý
člen skupiny zastupuje skupinu dodávateľov navonok v tomto postupe verejného obstarávania.

8.

Predloženie ponuky

8.1.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených vo
výzve a v týchto súťažných podkladoch.
Ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme EVO-servis alebo v písomnej forme osobne
alebo poštou. Uchádzač môže predložiť ponuky aj inými prostriedkami, ktoré zabezpečujú, že
a) jeho ponuka bude obsahovať všetky informácie potrebné na jej vyhodnotenie,
b) dôvernosť ponúk sa zachová až do ich vyhodnotenia,
c) v prípade potreby z dôvodu právneho dokazovania sa takto zaslané ponuky potvrdia čo
najskôr písomne alebo odoslaním potvrdenej kópie.

8.2.

8.3.
8.4.

Cenovú ponuku na predmet obstarávania uchádzač uvedie priamo v EVOSERVISE cez
webovú stránku: https://www.evoservis.sk/zsk-omdk/. Novým uchádzačom, ktorí nie sú
zaregistrovaní v registri EVOSERVISU, bude prístupový kód automaticky vygenerovaný po
zaregistrovaní sa v systéme.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 23.1. obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.

9.

Variantné riešenie

9.1.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

10.

Platnosť ponuky

10.1.

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 27.10.2018
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11.

Náklady na ponuku

11.1.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u obstarávateľa.
Ponuky doručené na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 23.1. a predložené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 10.1. uchádzačom nevracajú.
Zostávajú súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní.

11.2.

12.

Podmienky zrušenia ponukového konania.

12.1.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo ponukové konanie.

.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
13.

Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi

13.1

Výzva, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom
alebo záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu tak,
aby bola zaručená pravosť a dôveryhodnosť sprostredkovaných informácií, a je rovnako
dostupný každému uchádzačovi alebo záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať
v komunikačnom rozhraní systému EVOSERVIS resp. mailom, poštovou zásielkou, faxom,
alebo inými elektronickými prostriedkami, príp. doručením osobne.

14.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

14.1

Vysvetlenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo
súťažných podkladov obstarávateľ preukázateľne oznámi do šiestich dní od doručenia
požiadavky na vysvetlenie všetkým uchádzačom alebo záujemcom, najneskôr však šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predkladanie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
V prípade potreby objasniť súťažné podklady môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie v komunikačnom rozhraní EVO-servisu alebo zaslaním písomnej požiadavky na
adresu obstarávateľa.
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve
a v súťažných podkladoch, predloženú zo strany ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 13.2.
a 14.2. sa oznámi do 5 dní od doručenia požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali
súťažné podklady.

14.2
14.3
14.4
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15 Obhliadka miesta dodania prác
15.1.

Obhliadka miesta je umožnená všetkým uchádzačom alebo záujemcom v lehote predkladania
ponúk. Miesto obhliadky: Múzeum Oravskej dediny Zuberec.

Časť III.
Príprava ponuky
16.
16.1.
16.2.
17.

Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež dokumenty a dokladové materiály v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní, musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Obsah ponuky

17.1 Ponuka pre účely tejto súťaže je prejav vôle uchádzača, že chce poskytnúť obstarávateľovi určité
plnenie pri dodržaní podmienok stanovených obstarávateľom. Ponuka uchádzača musí
vychádzať z pokynov a dokumentov tvoriacich výzvu na predkladanie ponúk a súťažné
podklady vypracované obstarávateľom. To znamená, že obstarávateľ v súťažných podkladoch
určil, ktoré dokumenty budú súčasťou zmluvy. Ponukou uchádzač prejaví vôľu uzavrieť
s obstarávateľom zmluvu na dodanie práce pri akceptovaní zmluvných podmienok
požadovaných obstarávateľom a na základe ním ponúknutých ďalších podmienok (cena,
splatnosť faktúr, platobné podmienky, lehoty dodávky a iné). Ponuka predkladaná do verejnej
súťaže vrátane predloženia zmluvy je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy o dielo.
17.2. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
17.3. Vyplnený výkaz výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.
17.4. Doklady podľa časti F. Podmienky účasti uchádzačov.
18.

Splnenie podmienok účasti

17.1.

Uchádzač splnil podmienku účasti uchádzačov, ak doložil doklady uvedené v časti F.
Podmienky účasti uchádzačov.

19.

Zábezpeka

19.1

Nevyžaduje sa.

20.

Mena a ceny uvádzané v ponuke

20.1.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

20.2.
20.3.

Uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
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21.

Vyhotovenie ponuky

21.1.
21.2.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zaručí trvalé zachytenie jej obsahu.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch,
môžu byť v ponuke predložené ako originály alebo kópie týchto dokladov alebo dokumentov.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
22.

Označenie ponúk

22.1.

V prípade, že uchádzač si vyberie formu predloženia ponuky poštovou cestou alebo osobne,
uvedie na obale: - adresu uchádzača
- adresu obstarávateľa: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo námestie č.7,
026 01 Dolný Kubín
- označenie: „Ponukové konanie – neotvárať “
- heslo:
„Reštaurovanie koča“

23.

Miesto a termín predkladania ponúk

23.1.

Ponuky je potrebné doručiť v systéme EVOSERVIS alebo osobne resp. poštou na adresu
obstarávateľa :
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Hviezdoslavovo námestie č.7,
026 01 Dolný Kubín
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 10.09.2018 o 10:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 23.2. sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

23.2.
23.3.

24.

Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky

24.1.

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty podľa bodu 23.2.

24.2.

Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese obstarávateľa
uvedenej v bode 23.1. a doručením novej ponuky v lehote podľa bodu 23.2.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
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25.

Otváranie obálok s ponukami

25.1.

Účasť uchádzačov na otváraní obálok s ponukami je verejná. Otvárania obálok sa môže
zúčastniť iba ten uchádzač, ktorý v určenej lehote na predkladanie ponúk predložil ponuku a je
zastúpený štatutárnym orgánom alebo ním splnomocnenou osobou.

25.1.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 10.09.2018 o 14.00 hod. v Oravskom múzeu P.
O. Hviezdoslava, pracovisko Oravský Podzámok č.2, v zasadačke na poschodí.
25.1.2. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou
menovacieho dekrétu resp. dokladu o tom, že je štatutár, poverený zástupca uchádzača
preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.
26 .

Doplnenie ponúk

26.1

Uchádzač môže ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk.

27.

Vyhodnotenie ponúk

27.1.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje obstarávateľ len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom
určeným v časti G. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
Ponuka, ktorá bola verejnému obstarávateľovi doručená po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, určenej vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, nebude
vyhodnocovaná. Obstarávateľ ju neotvorenú odošle uchádzačovi, ktorý takúto ponuku doručil.

27.2.

B . Prijatie ponuky
1.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

1.1

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk najneskôr v termíne do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk.

2.

Prijatie ponuky

2.1

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorého ponuku vyhodnotil ako 1.najúspešnejšiu, k
poskytnutiu súčinnosti a oznámi mu, že jeho ponuku prijíma.

C . Opis predmetu obstarávania
1. Predmet obstarávania:
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1.1

Predmetom tejto zákazky je reštaurovanie historického pohrebného koča, ktorý je súčasťou
zbierkového fondu Oravského múzea, úseku etnografie, evidovaný pod evidenčným číslom E6514 a prírastkovým číslom OP 321/1989. V súčasnosti je deponovaný v priestore humna v
objekte Oravská Lesná v areáli Múzea Oravskej dediny (MOD Zuberec), vystavený
poveternostným podmienkam a škodcom, ktoré pôsobia na degradáciu zbierkové predmetu.
Počas reštaurovania sa zrealizuje komplexné čistenie a konzervovanie jednotlivých častí koča.
Po reštaurovaní bude pohrebný historický koč umiestnený v areáli Oravského hradu a
sprístupnený širokej verejnosti.
V prílohe č. 1 sa nachádza fotodokumentácia pohrebného koča, ktorá zachytáva stav.

1.2

Reštaurovanie zahrňuje:
- prevoz koča z MOD Zuberec do ateliéru a po reštaurovaní vrátenie do areálu Oravského
hradu v Oravskom Podzámku
- komplexné rekonštruovanie a konzervovanie jednotlivých častí koča
- vypracovanie dokumentácie a fotodokumentácie priebehu reštaurátorských prác

D. Spôsob určenia ceny
1.1

Uchádzač uvedie osobitne v ponuke:

1.1.1 Uchádzač, ktorý je platca DPH:
a) navrhovanú cenu v € bez DPH
b) DPH z ceny v €
c) navrhovanú cenu v € s DPH, ako zmluvnú cenu (jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk)
1.1.2

Uchádzač, ktorý nie je platca DPH
a) navrhovanú cenu v €, ako zmluvnú cenu (jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk)

E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
1.

Obstarávateľ stanovuje tento minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré uchádzač musí
premietnuť do ponuky v prípade, že uchádzač požaduje vypracovanie zmluvy.

a) Zmluvné strany:
Zhotoviteľ:

Identifikačné údaje uchádzača

Objednávateľ:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie č.7, 026 01 Dolný Kubín
PaedDr. Mária Jagnešáková

IČO:
DIČ:

361 451 06
2021437913
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Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, 7000481213/8180

b) Kúpna cena a platobné podmienky
Navrhovaná cena v € s DPH, ako celková zmluvná cena (jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk)
c) Platobné podmienky:


2.

Fakturácia sa uskutoční len za skutočne vykonané práce a dodávky podľa súpisu vykonaných
prác a dodávok.
Splatnosť faktúr bude minimálne 15 dní od potvrdenia súpisu vykonaných prác obstarávateľom.
Návrhy zmluvy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo zástupcom
uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

F. Podmienky účasti uchádzačov
1. Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm.f)
zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar
resp. uskutočňovať práce podľa charakteru zákazky opísanej v časti C. Obstarávateľ umožňuje
uchádzačovi predložiť tento doklad ako kópiu originálu.

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1 . Kritéria výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:
1.1 Najnižšia cena s DPH

2. Spôsob hodnotenia určeného kritéria
2.1 Najnižšia cena s DPH.
Predmetom hodnotenia bude celková navrhovaná cena v EUR, ktorou sa rozumie cena predmetu
obstarávania s DPH (u ponuky uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude hodnotená „navrhovaná
cena v EUR“). Systém EVOSERVIS automaticky vyhodnotí predbežné poradie umiestnenia
uchádzačov podľa stanovených kritérií, ktorého definitívna platnosť bude potvrdená až po ukončení
procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ pridelí prvé poradie ponuke s najnižšou
navrhovanou cenou, posledné ponuke s najvyššou cenou. Víťazom tejto súťaže sa stane uchádzač,
ktorého ponuka obsahuje najnižšiu ponúknutú cenu.
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