VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM
NÁMESTIE SLOBODY 1, 066 01 HUMENNÉ
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Vec:

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Druh zákazky : SLUŽBY
Verejný obstarávateľ:
Úradný názov: Vihorlatské múzeum v Humennom
IČO: 37781391
Poštová adresa: Vihorlatské múzeum Humenné, Námestie slobody č. 1
PSČ: 066 18
Mesto/obec: Humenné
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Vihorlatské múzeum Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 18
Humenné
Kontaktná osoba: Mgr. J. Fundák
Telefón: 0577752240
Fax: 0577752240
E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.muzeumhumenne.sk
Predmet zákazky
1. Názov zákazky Náter strešnej krytiny na stavbe Kostolík sv. Michala Archanjela v expozícii
ľudovej architektúry a bývania VM v Humennom
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2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb:
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 117 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Miesto poskytovania služieb – dodania predmetu zákazky: Vihorlatské múzeum v Humennom,
Námestie slobody č. 1., 066 18 Humenné
3. Opis zákazky a jej podmienok:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je: náter strešnej krytiny
vrátane zvislých plôch na stavbe Kostolík sv. Michala Archanjela v expozícii ľudovej architektúry
a bývania VM v Humennom, čo predstavuje
- očistenie plôch od machov, lišajníkov a pod.,
- výmena poškodených šindľov (prasknutých)
- dvojnásobný náter prípravkom Karbolineum Extra (odtieň jantár)
Drevený kostolík z Novej Sedlice bol do areálu skanzenu bol premiestnený v roku 1974. Na
drevenom tráme je vyrytý dátum jeho postavenia, rok 1754. Trojpriestorovosť zvonku zdôrazňuje
trojica veži nad centrálnymi priestormi s drevenými kupolami. Ide o práce vo výškach. Celková
plocha, na ktorej je potrebné vykonať hore uvedené práce je 330 m2.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t.j. za očistenie, výmenu
poškodených šindľov, dvojnásobný náter, materiál, dopravu, náradie v požadovanom
rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
Obhliadku je možné uskutočniť po dohode s Mgr. Jozefom Fundákom na tel. č.
057/7752240 / Vihorlatské múzeum v Humennom /.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:

5 800,- € bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH, môže verejný obstarávateľ považovať
takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
5. Lehota dodania a splatnosť
Lehota na vykonanie prác: 31. 10. 2017. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR za dodanie prác
verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloženej faktúry, z ktorej
bude zrejmé dodržanie popisu predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
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tejto faktúry na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tejto výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
6.Podmienky účasti, obsah ponuky
6.1. Uchádzač predloží v ponuke:
- identifikačné údaje uchádzača vrátane IČO a DIČ a prípadne e-mailovú adresu,
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH a s DPH,
- položkový rozpočet na cenu diela,
V prípade, ak uchádzač nedodrží podmienky uvedené v tejto výzve, taká ponuka nemusí byť
zahrnutá do vyhodnotenia.
Celá ponuka musí byť predložená a vyhotovená v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet
obstarávania t. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet
obstarávania. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú
cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny
len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak
uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným
obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane
sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH a s DPH
- ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH alebo upozorní na túto skutočnosť.

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 18. 09. 2017 do 1200 hod..
Ponuku musí byť doručená:
- v zalepenej obálke s heslom: „Strešný náter - kostolík „ a s nápisom „Neotvárať“ a je potrebné ich
doručiť verejnému obstarávateľovi osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: Vihorlatské múzeum v Humennom,
Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné, Slovenská republika
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 07,30 do 15,30 hod.
- v prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
(t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie
zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.),
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- prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa:
sekretariat@muzeumhumenne.sk pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované.

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému
uchádzačovi písomne alebo e-mailom a zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že
v tejto zákazke neuspeli. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Humennom, 08.09.2017

..........................................
Mgr. Vasil Fedič
riaditeľ múzea

Tel. sekretariát: 00421 57 7752240
Riaditeľ:
00421 57 7753176
Skanzen:
00421 57 7755671

e-mail:
web:

sekretariat@muzeumhumenne.sk
www.muzeumhumenne.sk

IČO: 37781391

