Prieskum trhu pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky
___________________________________________________________________________
Zákazka na dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám. 7
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36145106

1.1.
1.2.

Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Peter Grebáč, +421 435816117

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky : Vybavenie senzorickej miestnosti – senzorické prvky

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž atypického interiérového vybavenia do
Renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku v zmysle projektovej dokumentácie.
Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii ( Príloha č.2) a vizualizácia
umiestnenia je zobrazená v Prílohe č. 3. Popis a množstvá sú uvedené vo výkaze výmer , ktorý je
Prílohou č. 1 tejto Výzvy.

3.2.

Obhliadka miesta realizácia predmetu zákazky: nie je potrebná

3.3.

CPV kód : 39200000-4 - Zariadenie interiéru
39290000-1 - Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov

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.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
1) Identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
2) Cenovú ponuku ( ocenený výkaz výmer ) vypracovanú v zmysle Prílohy č.1
Splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015 Z.z.:
ktoré preukazuje dokladmi:
písm.e) – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu , ktorý zodpovedajú predmetu zákazky
písm.f) – doloženým čestným vyhlásením
Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť vie overiť z verejne dostupných zdrojov.
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6.
6.1.
6.2.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
Lehota dodania : október 2020 (v závislosti od ukončenia stavebných prác)
Miesto dodania : Renesančná budova č. 9 v Oravskom Podzámku

7.

Podmienky financovania zákazky:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.

8.

Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa podpísaný a vyplnený návrh
Zmluvy, ktorú poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha č.4), v ktorej
nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve.

9.

Lehota na predloženie ponúk : 30.03.2020 do 10.00 hod

9.1.

Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO
Trojičné námestie 188, 1. poschodie
027 44 Tvrdošín
 e-mailom na adresu : obstaravanie@temako.sk
Ponuku označiť: „Senzorické prvky“

9.2.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cenu vypracuje uchádzač v zmysle Prílohy č.1 Výkaz výmer.
Vyplnený výkaz výmer bude tvoriť cenovú ponuku , ktorá bude Prílohou č.1 ( viď.čl.5. ods.2)
ponuky uchádzača. Cena musí obsahovať výrobu aj dodanie predmetu zákazky na určené
miesto vrátane montáže jednotlivých komponentov. Cena bude uvedená v EUR. Uchádzač je
povinný dodržať množstvá tak, ako sú uvedené pri jednotlivých položkách v Prílohe č.1 –
Výkaz výmer.
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

10.2.

10.3.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú
cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa
stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.

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 súťaž
v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
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c) Ekvivalentné riešenie:
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia
pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktoré je tovar alebo zariadenie určené.
d) 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.
e) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
f) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
g) Verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu pre určenie PHZ. V prípade, že ak ani
jedna z predložených ponúk nepresiahne sumu 30 000,-eur bez DPH, nahrádza tento
prieskum trhu Výzvu na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s
uchádzačom, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu.

Dňa, 16.03.2020
Prílohy:
Č.1 – Výkaz výmer
Č.2 – Projektová dokumentácia
Č.3 – Vizualizácia
Č.4 – Zmluva o dielo

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

PaedDr. Mária Jagnešáková
riaditeľka
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