HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE
Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
2015/103

Vybavuje/linka:
Ing.Z.Páleníková /047-4382016

Fiľakovo
14.08.2015

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)
1. Predmet obstarávania:
„Nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“
( č. CPV: 39100000-3 Nábytok, 39155000-3 Nábytok pre knižnice, 39156000-0 Nábytok do vstupných
hál a recepcií, 39172000-8 Pulty, 39172100-9 Obslužné pulty, 39151100-6 Regály )
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:
Zákazka zahŕňa nákup výpožičného pultu a knižničných regálov vrátane dodania na adresu
verejného obstarávateľa, určených do vnútorných priestorov Mestskej knižnice vo Fiľakove,
ktorá je organizačnou zložkou Hradného múzea vo Fiľakove (HMF).
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
3.200,00 Eur s DPH
5. Rozsah predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je zakúpenie moderného výpožičného pultu zostaveného
z kombinovaných segmentov zahŕňajúcich police, zásuvky a iné uzamykateľné úložné
priestory a 10 kusov regálov na uloženie knižného fondu odbornej knižnice HMF.
Požadovaný materiál na výrobu výpožičného pultu je laminátová drevotriesková doska
(LDTD) v hrúbke 1,8 cm, pričom hrúbka materiálu použitého na výrobu pracovnej plochy
výdajného pultu je 2,5 cm. Hrany pultu majú byť lepené s ABS a spodná časť pultu má byť
opatrená okopovým plechom v striebornej farbe v šírke 10 cm. Na ohnuté časti výpožičného
pultu je možné dodať riešenie podľa vlastného alternatívneho návrhu (okrem kovového
materiálu a HDF sololit). Presné rozmery výpožičného pultu sú uvedené v prílohe č. 1. Farba
laminátu sa má zvoliť na základe pripojeného návrhu, resp. podľa farebného návrhu
zverejneného na internetovej stránke HMF.

Regály na uloženie odbornej knižnice HMF s celkovým počtom 10 ks - dva typy regálov
(Príloha č. 2):
Typ č. 1. (4 ks) - s celkovou výškou 200 cm, šírkou 104 cm a hĺbkou 25 cm. Počet políc 5, výška
police 30,4 cm, materiál laminátová drevotriesková doska (LDTD) v hrúbke 1,8 cm, výstuž
regálov – buk masív.
Typ č. 2. (6 ks) - s výškou 200 cm, šírkou 120 cm, hrúbkou 25 cm. Počet políc 5, výška police
30,4 cm, materiál laminátová drevotriesková doska (LDTD) v hrúbke 1,8 cm, výstuž regálov –
buk masív. Farba laminátu sa má zvoliť na základe pripojeného návrhu, resp. podľa
farebného návrhu zverejneného na internetovej stránke HMF.
6. Variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia
7. Lehota na plnenie predmetu obstarávania:
do 30.10.2015
8. Miesto a spôsob poskytovania súťažných podkladov:
8.1 Súťažné podklady – podrobné kritériá zákazky sú prílohou č. 1 a 2 tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ ďalej poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí na
adresu uvedenú v bode 14 písomnú žiadosť o ich poskytnutie najneskôr do 24.08.2015
do 16.00 hod.
8.2 Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť osobne
alebo poštou na adresu uvedenú v bode 14. Na žiadosť o poskytnutie súťažných
podkladov po uplynutí lehoty určenej na jej podanie verejný obstarávateľ nebude
prihliadať a súťažné podklady záujemcovi neposkytne. Graficky spracovanú elektronickú
verziu poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi k nahliadnutiu na požiadanie na
riaditeľstve Hradného múzea vo Fiľakove.
8.3 Verejný obstarávateľ vedie evidenciu o poskytnutí súťažných podkladov.
9. Vysvetlenie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na základe
písomnej/ústnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej/podanej verejnému obstarávateľovi
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie zašle/podá verejný
obstarávateľ všetkým známym záujemcov najneskôr do troch pracovných dní od doručenia
písomnej/podania ústnej žiadosti.
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 –
kópia, alebo iný doklad oprávňujúci podnikať v danej oblasti – kópia, nie starší ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky).
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s 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 10. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena s DPH v Eur - 100%
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 28.8.2015 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: „Nákup výpožičného pultu a knižničných regálov do Mestskej knižnice vo
Fiľakove“
16. Lehota a miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.8.2015 o 13.00 hod. na riaditeľstve Hradného múzea vo
Fiľakove, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, v kancelárii riaditeľa Hradného múzea vo Fiľakove
(na poschodí budovy).
17. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je 3 mesiace.

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.
riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove
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