VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona 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)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO organizácie:
WEB organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie Maratónu mieru 2,040 01 Košice
312 978 03
www.vsmuzeum.sk
PhDr. Helena Havrilová
055/622 03 09, Mobil: 0918 363 925
helena.havrilova@vsmuzeum.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Zabezpečenie revízií elektrických zariadení a bleskozvodu objektu historickej účelovej budovy
Východoslovenského múzea v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č.2 v Košiciach.
3. TYP ZÁKAZKY
služba
4. STRUČNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Dôvodom obstarania predmetu zákazky je prevádzková potreba verejného obstarávateľa
zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení,
a bleskozvodov.
Požiadavkou zo strany verejného obstarávateľa je vykonanie odbornej prehliadky a odbornej
skúšky objednaného elektrického zariadenia a bleskozvodu takto:
a) Pri revíziách budú vykonané úkony, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou SR v oblasti
elektrických zariadení (najmä STN 33 200 a harmonizačný dokument HD 60364),
b) Výstupom z odbornej prehliadky a odbornej skúšky bude správa o odbornej prehliadke
a odbornej skúške, zodpovedajúca platným STN a ostatným predpisom, ktoré sú v súlade
s legislatívou SR a EÚ.
5. MIESTO DODANIA ALEBO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
Objekt historickej účelovej budovy na ulici Námestie Maratónu mieru č.2 Košice
6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY
Realizácia služieb bude zahŕňať prehliadku, meranie, skúšanie a vyhotovenie správy
o vykonanej revízii.
Táto výzva je prístupná na stránke verejného obstarávateľa. Prílohy verejný obstarávateľ
predloží pri obhliadke predmetu zákazky a na požiadanie zašle potenciálnym dodávateľom
služby v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.

7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Nepripúšťa sa.
8. LEHOTA NA DODANIE ALEBO USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Do 11.11.2016.
9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA
DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného
platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia. Predmet bude
financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods.1 písm. e) platného zákona o VO
o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

dokladom

11. LEHOTA,MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
V elektronickej forme do 20.10.2016 na adresu: helena.havrilova@vsmuzeum.sk. Uchádzač
predloží ponuku podpísanú oprávnenou osobou.
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: „Revízia elektrických
zariadení, rozvodov a revízia bleskozvodov -ponuka- Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadku predmetu zákazky je možné absolvovať vo vyhradenom termíne a to dňa
10.10.2016 o 9.00 hod. v priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea
v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2 s osobou zodpovednou za technickú prevádzku
budov na nižšie uvedených kontaktoch:
p. Jozef Dudáš 0917 965 015, e-mail: Jozef.dudas@vsmuzeum.sk,
13. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Do 32.12.2016
14. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK
Ponuky budú vyhodnotené zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa na
základe jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
15. OBSAH PONUKY
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 10 tejto výzvy,
- cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 16. Tejto výzvy,
- ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte pdf.
- Ponuka nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.

16. SPÔSOB URČENIA CENY
Cenu predloží uchádzač ako cenu zákazky celkom v požadovanom rozsahu, a to v členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH............................................ EUR
DPH 20%............................................................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.....................................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú sumu celkom v mene EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších noviel a predpisov v platnom znení,
- cena bude stanovená v mene EUR,
- uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné..) v zmysle tejto výzvy
a jej príloh,
- cena za predmet zákazky musí byť určená a musí vychádzať z celého predmetu zákazky,
z opisu predmetu zákazky a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. ZMLUVNÉ PODMIENKY
Sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

18. ĎALSIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 zákona vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
19. PRÍLOHY
- Projekty, náčrty pôdorysu časti objektu, budú predložené dodávateľovi služby na
požiadanie.

V Košiciach, dňa 22.09.2016
PhDr. Helena Havrilová
odborný referent pre verejné
obstarávanie, v.r.

