Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).
1.

Predmet zákazky
Dovoz a odvoz diel na výstavu – Alfons Mucha v MP
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske námestie 11
815 35 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Sopková, asistentka výstav
tel.: 02/54 43 21 60, e-mail: sopkova@gmb.sk
2.

Zatriedenie verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

3.

Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie dovozu a odvozu diel k výstave Alfons Mucha

4.

Miesto uskutočnenia dovozu a odvozu diel
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

5.

Trvanie zmluvy alebo lehota na realizáciu prác :
Predpokladaná lehota realizácie je od 20.1.2014 do 30.5.2014. Presné lehoty realizácie
budú stanovené podľa termínu ukončenia výberového konania.

6.

Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov.

7.

Opis zákazky
Dovoz a odvoz umeleckých diel na výstavu Alfonsa Muchu. Diela sa budú dovážať z
Národnej galerie v Prahe, Galerie hlavného mesta Prahy, Moravskej galerie a Nadačného
fondu od Richarda Fuxu. Auto musí byť klimatizované, odprúžené. Diela musia byť
v klimatizovanej bedni, vyrobenej na mieru podľa veľkosti diel. Spoločnosť musí mať
skúsenosť s prepravou a balením umeleckých diel.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky
5 000,00 Eur

9.

Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva so spolufinancovaním z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa, Galérie mesta Bratislavy. Splatnosť vystavených
faktúr je 21 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje predplatbu.

10.

Podmienky účasti
10.1. Oprávnenie na výkon prác. Uchádzač musí mať v predmet činnosti zapísané
v obchodnom registri/živnostenskom registri .

11.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
1. Najnižšia celková cena vrátane DPH v Eurách.
2. Skúsenosť s prepravou umeleckých diel
3. Verejný obstarávateľ v prípade rovnosti minimálne dvoch najnižších ponúk bude
proces vyhodnocovania realizovať elektronickou aukciou, do ktorej pozve všetkých
uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.

12.

Miesto a lehota na predkladanie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne
do 07. 12. 2013 do 15.00 hodiny
poštou alebo osobne na adresu:
Galéria mesta Bratislavy
Františkánske námestie 11
815 35 Bratislava
Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Cenová ponuka – Dovoz a odvoz diel na
výstavu A. Mucha.

13.

14.

Spôsob určenia ceny
13.1. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť spracovaná v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena bude
uvedená v Eurách.
13.2. Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa presne stanovených položiek, ktoré sú
uvedené vo výkaze výmer. (Uchádzač nie je oprávnený meniť položky výkazu
výmer!). V položkách musia byť zahrnuté aj všetky práce, ktoré s položkou súvisia.
Ponuka nesmie obsahovať samostatné VRN, ani iné prirážky, tieto musia byť zahrnuté
v cene.
13.3.V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer, chýbajúce položky ocení
v samostatnej časti rozpočtu, ktorý bude prílohou cenovej ponuky.
13.4.Ponuka bude obsahovať krycí list ponuky, ktorý je prílohou tejto výzvy na
predkladanie cenových ponúk.
Obsah ponuky :
14.1.Ponukový rozpočet obsahujúci rekapituláciu, krycí list
14.2.Zmluva o dielo

15.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
15.1. Záujemcovia o zákazku
na tel. č. 02/54432160.

môžu

konzultovať

s Mgr.

Annou

Sopkovou

15.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že ponúknuté ceny presiahnu
limit pridelených finančných prostriedkov obmedziť rozsah realizovaných prác alebo
zrušiť súťaž;
15.3. Verejný obstarávateľ si tiež vyhradzuje právo :
- upravovať postup realizačných prác pri dodržaní konečného termínu prác;
15.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie o podmienkach uzavretia zmluvy
o dielo, ktorej návrh je v prílohe tejto výzvy. Návrh zmluvy obsahuje základné
podmienky realizácie diela, ktoré musia byť úspešným uchádzačom akceptované.
16.

Minimálna lehota, počas ktorej je ponuka uchádzačom viazaná
Do 60 dní odo dňa predloženia ponuky.

17.

Dátum zverejnenia zadávania zákazky
29.11.2013

18.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk e-mailom
29.11.2013

V Bratislave,
29.11.2013

Krycí list ponuky
pre zákazku

Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

tel:

fax :

e-mail :

www :

bankové spojenie :
Č. účtu :

Cena bez DPH
Cena diela

Dátum :
Meno, priezvisko a podpis uchádzača :

DPH 20%

Cena s DPH

