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Výzva na predkladanie ponúk
/súťažné podklady/
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 z.z. 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 81800000007000491294
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniel Libárik
Telefón č.
0317805535
e-mail:
libarik.daniel@zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:
Reštaurovanie 3 kusov predmetov z historickej zbierky Vlastivedného múzea v Galante:
etažér (ev. č. NH-515, rozmery: v=95 cm, š=68 cm, hl=40 cm), pohovka troj miestna (ev.
č. NH-500, rozmery: v=91 cm, š=130 cm, hl=57 cm) a pohovka dvoj miestna (ev. č.
NH-501, rozmery: v=91 cm, š=107 cm, hl=57 cm).
Predmety sú súčasťou kolekcie čierneho zdobeného nábytku prezentujúceho štýl bývania
vyššej spoločenskej triedy na prelome 19. a 20. storočia. Ostatné kusy nábytku z kolekcie
sú už reštaurované a nachádzajú sa v expozícii múzea.
3. Opis predmetu obstarávania:
Pod realizáciou - reštaurovaním sa rozumie: nákup materiálu potrebného na reštaurovanie
- čierna politúra, pemza, tuš, solakryl, perleť, glej, mosadzný drôt, brúsny papier, retuše,
popruhy, molino, juta, vata, perá, klince, drť-tráva, špagát, lemovka a i. a samotná práca
spojená s reštaurovanÍm - odstránenie poškodení a nedostatkov: drevené časti na
pohovkách sú vylomené, spoje a okrajové lišty sú bud' uvoľnené, alebo chýbajú, takisto je
uvoľnená alebo chýba aj dekorácia z mosadze a perlete, čalúnenie je druhotné, nevhodné
(múzeum má látku na čalúnenie k dispozícii), povrch a farba sú zastarané a pod.
4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8,92401
Termín: do 20.12.2015.

Galanta

5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky do 3703,00 € bez DPH.
Poskytovanie súťažných podkladov na adrese uvedenej v bode 1 na základe žiadosti
uchádzača.

7. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 28.09.2015 do 11,00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke
s heslom: "Reštaurovanie nábytku zo zbierok múzea - sút'až NEOTVÁRAŤ"
8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 29.09.2015 o 10.00 hod na adrese Vlastivedné múzeum v Galante,
Hlavná 976/8, 924 01 Galanta v kancelárii riaditeľa.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Ministerstva
kultúry SR
a Trnavského samosprávneho kraja.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby a splatnosť faktúr je stanovená na 30
dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
1. Uchádzač musí spÍňať 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, osvedčenie/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 s termínom splnenia.
Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka a návrh
zmluvy o poskytovaní služieb musia byt' 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 : 18.09.2015

Vlastivedné múzeum
Hlavná 976/8
924 OOGALANTA
V Galante, 18.09.2015

Jozef Keppert
riaditeľ

