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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
Vyhotovenie figurín a parochní pre figuríny, ktoré budú súčasťou výstavy
Alex Mlynarčík od 11.9.2014 v Mirbachovohom paláci
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Galéria mesta Bratislavy
Sídlo: Františkánske námestie 11
815 35 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Treská, asistentka výstavy
tel.: 02/54435102, e-mail: gmb@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 vyhotovenie figurín a parochní pre figuríny k výstave Alex Mlynarčík

4.

Miesto uskutočnenia výstavy
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

5.

Trvanie zmluvy alebo lehota na realizáciu prác :
Predpokladaná lehota realizácie je od 7.januára 2014 do 15. marca 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.
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7.

8.

Opis zákazky
Predmetom zákazky je vyhotovenie :
- dámskych figurín , stojacích, plastových, farby telovej
- parochňa pre figurínu, dámska, krátke vlasy
- parochňa pre figurínu, dámska, dlhé vlasy

-

počet 25 ks
počet 7 ks
počet 18 ks

Predpokladaná hodnota zákazky
4 000,- € s vrátane DPH

9.

Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný so spolufinancovaním z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa, Galérie mesta Bratislavy. Splatnosť vystavených faktúr je 21 dní. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohovú platbu.

10.

Podmienky účasti
10.1. Oprávnenie na výkon práce.
10.2. Uchádzač musí mať v predmetnej činnosti zapísanom v obchodnom registri
/živnostenskom registri.

11.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena vrátane DPH v EUR.
11.2. Skúsenosti s výrobou figurín a parochní pre figuríny. Kvalita práce , referencie
11.3. 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 10.12.2013 do 13.00 hodiny
poštou alebo osobne na adresu:
Galéria mesta Bratislavy
Františkánske námestie 11
815 35 Bratislava
Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Cenová ponuka – výroba figurín
a parochní.

13.

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. Ponuka nesmie obsahovať samostatné VRN,
ani iné prirážky, tieto musia byť zahrnuté v cene.
13.3. Ponuka bude obsahovať krycí list ponuky, ktorý je prílohou tejto výzvy na
predkladanie cenových ponúk.

14. Obsah ponuky :
14.1. Ponukový rozpočet obsahujúci rekapituláciu a krycí list
14.2. Zmluva o dielo
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
15.1. Záujemcovia o zákazku môžu konzultovať s Mgr. Zuzanou Treskou, tel. 02/54435102
15.2. 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.
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16. Minimálna lehota, počas ktorej je ponuka uchádzačom viazaná
Do 15. marca 2014, odo dňa predloženia ponuky.

17. Dátum zverejnenia zadávania zákazky
29.11.2013
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk e-mailom
29.11.2013

Bratislava 28.11.2013

PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ GMB

Prílohy :
1
Ponukový list- rozpočet pre výrobu figurín a parochní na figuríny :
2. Krycí list ponuky
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Príloha 1.

Ponukový list- rozpočet pre výrobu 25 figurín a 25 parochní na figuríny :
Dámske figuríny, stojace, plastové, telovej farby,
5 x 5 rôznych druhov,
25 ks
napr. :
- Figurína stojacej ženy s jemným makeupom, bez parochne , vrátane skleneného podstavca
- Realistická dámska figurína v kvalitnom prevedení , bez parochne, so skleneným
podstavcom
- Stojaca dámska figurína, bez parochne, kvalitné spracovanie , so stojanom

Dámska parochňa pre figuríny:
- krátka, výrazne blond
- krátka, blond
- krátka, tmavá

krátke vlasy

7 ks
2 ks
2 ks
3 ks

parochňa pre figurínu, dámska,
dlhé vlasy –
- dlhé vlasy, blond , zvlnené
- dlhé vlasy, farba gaštan (príp. ryšavá), zvlnené
- dlhé, čierne, veľmi husté, zvlnené
- dlhé vlasy, blond, rovné
- dlhé vlasy, tmavé, rovné

18 ks
5
5
1
2
5

25 figurín a 25 parochní na figuríny ...... .limit vrátane DPH

4 000,- €

Galéria mesta Bratislavy , 29.11.2013
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Príloha 2

Krycí list ponuky pre zákazku
„ Výroba figurín a parochní pre figuríny“
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO
DIČ :
Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

IČ DPH :

fax :
e-mail :

www.

bankové spojenie :
Č. účtu :
Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

Cena diela
Dátum :
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