Výzva na predkladanie ponúk
/súťažné podklady/
v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Zz. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Vlastivedné múzeum v Galante
Zastúpený:
Jozef Keppert , riaditeľ
Sídlo organizácie:
Hlavná 976/8, 92401 Galanta
IČO:
36087033
DIČ:
2021425450
IBAN:
SK35 8180000000700049
1294
Kontaktná osoba:
PhDr. Izabela Danterová
Telefón č.
0317806184
e-mail:
danterová.izabela@zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:
Statické zabezpečenie objektu NKP Dom ľudový v Matúškove č. 129, ÚZPF č. 34/0.
(Dom ľudový v Matúškove Č. 129 bol postavený v roku 1847. Prezentuje charakteristické
črty ľudovej architektúry v nížinných oblastiach Slovenska in situ. Od roku 1984 je v
ňom sprístupnená verejnosti expozícia ľudového bývania z prelomu 19. a 20. storočia.)
3. Opis predmetu obstarávania:
Statické zabezpečenie základovej konštrukcie je potrebné realizovať podchytením na
vyznačených miestach podľa Statického posudku stavby, ktorý vypracoval Ing. Peter Kleiman v
novembri 2013 (odkop, statické posúdenie štruktúry podzákladia, štrkové lôžko, armovanie,
betonáž, úprava terénu do pôvodného stavu). Predpokladaný rozsah podchytenia základov je
zrejmý z výkresu č. 3. Základy je potrebné podchytiť podbetónovaním betónom C16/20 podľa
výkres u Č. 4. Skutočné rozmery rozšírenia základov a rozsah ich podchytenia bude upresnený po
odkrytí týchto základov a po upresnení vlastností základovej pôdy počas realizácie výkopových
prác. Z tohto dôvodu je potrebné prizvať statika k prevzatiu základovej škáry, aby zároveň
presnejšie stanovil vlastnosti zeminy v podzákladí.

4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Vlastivedné múzeum v Galante
Dom ľudový v Matúškove Č. 129
Termín: do 30.10.2015
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky do 2708 bez DPH.
Poskytovanie súťažných podkladov na adrese uvedenej v bode 1 na základe žiadosti
uchádzača.
7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 22.09.2015 do 11,00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke

s heslom: "Statické zabezpečenie objektu NKP Dom l'udový v Matúškove
- sút'až NEOTVÁRAŤ"
8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 23.09.2015 o 10.00 hod. na adrese Vlastivedné múzeum v Galante,
Hlavná 976/8,92401
Galanta v kancelárii p. riaditeľa.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva kultúry SR.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby a splatnosť faktúry
je stanovená na 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
1. Uchádzač musí splňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
v § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, podľa zákona č, 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších
predpisov. Splnenie podmienky uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) Zákona
o verejnom obstarávaní predložením fotokópie dokladu o oprávnení dodávky tovaru
/výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra/o
2. Záručná doba 60 mesiacov.
11. Požiadavky na obsah ponuky:
- samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa
alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
- podpísaný návrh zmluvy o dielo s oceneným výkazom výmer
Všetky doklady musia byt' predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka a návrh
zmluvy o poskytovaní služieb musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena vrátane DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
13. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ
vtedy, ak sa zmenili
Verejný obstarávateľ
nebudú zodpovedať

Dátum zverejňovania

si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

tejto výzvy je : 10.09.2015

V Galante, 10.09.2015

Jozef Keppert
riaditeľ
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