HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

1. Predmet obstarávania:
„Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“
(č. CPV: 45111300-1 Demontážne práce, 45221100-3 Stavebné práce na úprave
mostov, 45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Web:
e-mail:

Hradné múzeum vo Fiľakove
Hlavná 14, 98601 Fiľakovo
42013241
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
www.hradfilakovo.sk
muzeum@hradfilakovo.sk

3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania (zákazky) je rekonštrukcia exteriérového dreveného mosta
na dolnom hrade, v tzv. zwingri fiľakovského hradu. Rekonštrukcia zahŕňa demontáž
existujúcej krytiny nášľapnej plochy a madla zábradlia (ktoré je súčasťou mosta),
a následnú montáž nového madla zábradlia a novej krytiny, vrátane bezpečnostných
brzdiacich stupienkov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
3.300,00 Eur s DPH

5. Rozsah predmetu obstarávania:
Predmet zákazky zahŕňa nasledovné úkony a materiály:
- Demontáž krytiny nášľapnej plochy mosta
- Demontáž madla zábradlia
- Montáž nového madla zábradlia
- Montáž krytiny na nášľapnú plochu mosta
- Opracované a ošetrené rezivo vrátane spojovacích materiálov
- Presun materiálu
6. Variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia.

7. Lehota na plnenie predmetu obstarávania:
Do 30.06.2018

8. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov:
8.1 Slepý rozpočet predmetnej zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ ďalej obratom poskytne uvedený rozpočet každému záujemcovi,
ktorý o to osobne požiada, alebo doručí písomnú žiadosť o jej poskytnutie na
adresu uvedenú v bode č. 14, najneskôr do 3 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.

9. Vysvetlenie súťažných podkladov:
9.1 Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe
písomnej/ústnej
žiadosti
o vysvetlenie,
doručenej/podanej
verejnému
obstarávateľovi najneskôr do 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Vysvetlenie zašle/podá verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom
najneskôr do troch pracovných dní od doručenia písomnej/podania ústnej žiadosti.
9.2 Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom obhliadku riešeného objektu na
mieste, a to vo vopred dohodnutom termíne.

10. Podmienky účasti:
- Predloženie cenovej ponuky v súlade s požadovanými kritériami na predmet
obstarávania v stanovenom termíne.
- Predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (platný živnostenský
list alebo iný doklad oprávňujúci podnikať v danej oblasti – kópia).

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s touto výzvou na predkladanie
ponúk a v súlade so súťažnými podkladmi, a z procesu verejného obstarávania bude
vylúčený uchádzač, ktorý:
- nepreukázal splnenie podmienok účasti podľa bodu č. 10. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia konečná cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky.

13. Obsah ponuky:
13.1. Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami uvedenými v tejto výzve

13.2. Kópia dokladu oprávňujúceho na podnikanie v predmete zákazky.
14. Predkladanie ponúk:
14.1. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 18.05.2018, do 12.00 hodiny
14.2. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne:
Hradné múzeum vo Fiľakove
Podhradská 14
986 01 Fiľakovo

15. Označenie obalov ponúk:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk. Obal
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
15.1 Adresu verejného obstarávateľa
15.2 Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
15.3 Označenie: „Súťaž – neotvárať“
15.4 Označenie: „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom
hrade“

16. Otváranie cenových ponúk:
16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.05.2018 o 13.00 hod. na riaditeľstve
Hradného múzea vo Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo.
16.2 Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

17. Vyhodnotenie cenových ponúk:
17.1 Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú
vyhodnotené na základe kritéria – bod č. 12., ktorým je najnižšia konečná cena.
17.2 Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná,
cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné.
17.3 Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

18. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace.
Prílohy: 1.) Slepý rozpočet zákazky
Vo Fiľakove, dňa 02.05.2018
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľka, Hradné múzeum vo Fiľakove
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